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 و2

 0 دودحلا باتك

 ود

 دودحلا باتك

 .رارقإلاو «ةنيبلاب تبثي انزلا

 دودحلا باتك

 .باّوبلل :ُداَدَحلا :هنمو «مْنملا وه :ةغل حلا :هللا همحر لاق

 ئّمسُي ال ئتح «قلاعت هلل ًاقح «ةرّدقملا ةبوقعلا وه :ةعيرشلا يفو
 .ريدقتلا مدعل ؛ٌريزعتلا الو «ٍدبعلا ىح هنأ امل ؛ًادح صاصقلا

 .دابعلا هب ُرَرْضَتي امع راجزنالا :هعْرَش نم يلصألا دصقملاو

 .رفاكلا قح يف هِعْرَش ليلدب هيف ةيلصأ تسيل "ةرْهّطلاو
 انزلا دح باب

 .(رارقإلاو «ةنيبلاب تبثي انزلا) :لاق

 .رهاظ ليلد هيلا نأل ؛مامإلا دنع هّوبث :ٌدارملاو

 «هتوبثب قّلعَتي اميف اميس ال «"”حّجرم هيف قديصلا نأل ؛ٌرارقإلا اذكو
 را

 .رهاظلاب ئقتكيف ءٌرّذعتم :يعطقلا ملعلا ىلإ لوصولاو

 .بونذلا نم يأ )١(

 .بذكلا ىلع يأ (۲)

 هقحلي ٌراعو «هيلع حلا ءارجإ نم رقما ندبب لصتم ءٌرهاظ ٌررض يأ ()

 ١9/74. ةيانبلا .انزلا ىلإ هباستناب



 وو

 دودحلا باتك 5

 .انزلاب ٍةأرما وأ لجر ىلع دوهشلا نم ةعبرأ َدّهشي نأ : ةنيبلاف
 وب

 ؟اينز نيأو ؟وه فيكو ؟وه ام ءانزلا نع مامإلا مهلأسي :اودهش اذإو

 ؟ىنز نمبو ؟ئنز ئتمو

 ؛ (انزلاب ةأرما وأ لجر ىلع دوهشلا نم ةعبرأ دهشي نأ : ةنيبلاف) :لاق

 ١١. /ءاسنلا .4 رم ةر هع دهشت سا :ئلاعت هلوقل

 /٤: رولا .4 ةكهس ةرأب اواي ل : :ىلاعت هللا لاقو

 ىلع نودهشي ٍةعبرأب ٍتنا» :هتأرما فذق يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ."”«كيلاقم قدرص

 ,”هيلإ بودنم وهو «رّشسلا ئنعم قيقحت ٍةعبرألا طارتشا يف نآلو

 دق :ةعاشإلاو

 نيأو ؟وه فيكو ؟وه ام ءانزلا نع ٌمامإلا مهَلأسي :اودهش اذإو) :لاق

 .(؟ ئنز نميو ؟اونز ئتمو ؟ نر

 نع هنع هللا يضر ًازعام رسفتسا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نالو
 ." ةّينزملا نعو «ةيفيكلا

 )١( ئلعي يبأ دنع بيرق ظفلبو ءاذكه هدجأ مل : 94/5 ةياردلا يف لاق )۲۸۲٤(:

 يراخبلا حيحص يف هانعمبو ء(كرهظ يف الحف الإو «دوهش ةعبرأ )111/1(.

 ملسم حيحص يف :«هللا هرّتس : املج رس نمو» :اهنم «ةدع ثيداحأ يف )۲(

 ۹٤/۲. ةياردلا .(5599)

 يئاسنلا ننس ءامهنع تكسو «(4578 )۰٤٤۱۹ دواد يآ ننس يف امك (۳)

 .45/7 ةياردلا رظنيو « )۷٠٠٠(



 وو

 ۷ دودحلا باتك

 .ةّلحكملا يف لّيولاك اهجْرَق يف اهّنِطَو هانيأر :اولاقو «كلذ اونّيب اذإف
 . مهتداهشب َمكَح : ةينالعلاو رسل يف ذ اولدعف .مهنع يضاقلا لأسو

 جرفلا يف لعفلا ريغ :ةاسع ةنألا + "”نعتاو كلذ يف طايتحالا نألو

 هل تناك وأ «نامزلا نم مداقتملا ا «برحلا راد يف ینز وأ ا

 يف ئّصقتسيف «نبالا ةيراج ءطوك ءٌدوهشلا الو ءوه اهُفرعَي ال ةهبش
 .ءردلل ًالايتحا ؛كلذ

 ىف لملاك اهجْرف يف اهّئِطَو هانيأر :اولاقو «كلذ اوتّيب اذإف) :لاق

 ج : ةينالعلاو رسلا يف اولدعف ءمهنع يضاقلا لأسو :ةلككملا

 .(مهتداهشب

 .ءردلل ًالايتحا ؛دودحلا يف "”ةلادعلا رهاظب يفتكي ملو

 ."”'«متعطتسا ام دودحلا اوؤردا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع قوقحلا رئاس فالخب

 .طرش :هالال١ ةخسُن يفو )١(

 .مالسإلا وهو (۲)
 :«متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردا» :ظفلب :95/7 ةياردلا يف لاق (۳)

 قرط هلو «(17007) يقهيبلا ننس «هدنس يف مّلكُتو )١874(« يذمرتلا ننس يف
 .۳۳۳ و «۳۰۹/۳ ةيارلا بصن رظني «ةدع

 :"97؟ص يعملألا ةينمو “2١71/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق نكل

 دق «حيحص هدانسإو «ها .يثراحلا دنسم يف ةفينح وبأ مامإلا هاور باتكلا ثيدح

 يف فيرشلا ثيدحلا رثأ ۳۲/١ مامهلا نبال ريدقلا حتف رظني «لوبقلاب ةمألا ِهّيقلت
 7١7. ص ءاهقفلا ةمئألا فالتخا



 ول

 دودحلا باتك ۸

 يف «ٍتارم حبرأ انزلاب هسفن ىلع لقاعلا «غلابلا َرِقُي نأ :ٌرارقإلاو

 . يضاقلا هدر : َرَقَأ امّلك ءّرِقملا سلاجم نم سلاجم ٍةعبرأ

 .ئلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا يف هني ةينالعلاو ٌرسلا ليالعتو

 «ةيانجلاب ماهتالل ؛دوهشلا نع لاني ئتح هسبحتي :«لصألا» يف لاق

 ."ةمهتلاب الجر مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوز ی اقا

 كيتأيسو «ةلادعلا روهظ لبق اهيف بحي ال ثيح «نويدلا فالخب

 .ئلاعت هللا ءاش نإ قرفلا

 ىتارم عبرأ انزلاب هسفن ىلع لقاعلا «غلابلا رقي نأ :رارقإلاو) :لاق

 .(يضاقلا هدر :رَقأ امّلك ءرِقَملا سلاجم نم سلاجم ةعبرأ يف

 وأ ءِربَتعم ريغ نونجملاو يبصلا لوق نأل :لقعلاو «غولبلا طارتشاف

 .دحلل بجوم ريغ وه

 .انيهذم :عبرألا طارتشاو

 رئاسب ًارابتعا ؛ةدحاو ةرم رارقإلاب ىفتكي :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو

 فالخب «روهظلا ةدايز يفي ال رارقإلا ٌراركتو ءٌرهظُم هنأل اذهو «قوقحلا
  .ةداهشلا يف ٍذدعلا ةدايز

 ٌرسح ثيدح :لاقو )١417(« يذمرتلا ننس )۳٣٣۰(« دواد يبأ ننس (۱)
 . 4/1 ةياردلا

 . 6 0/ جاتحملا ينغم (؟)



 ه6 م د. د. د. د. د. ا. د. او هاو دى اه و هو هو ده هو هه هه هه ده و. ده و. د. او هو و دو ¢ ®4 4 ¢ 4 هه هاه

 رخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف «هنع هللا يضر زعام ثيدح :انلو

 .""سلاجم ةعبرأ يف ءيتارم عبرأ هنم را رقإلا هَ نأ ىلإ "”دحلا ةماقإ

 .بوجولا توبثل اهّرخأ امل :اهنود امب َرَهَظ ولف
 رمأل ًاماظعإ ؛ٌرارقإلا اذكف ءددعلا ةدايزب هيف تّصّتخا ةداهشلا نألو

 .رثّسلا نعمل ًاقيقحتو ءانزلا
 .انيور اّمِل :””سيلاجملا فالتخا نم دب الو

 ققحتت : كلذ دنعف «تاقرفتملا عنج يف ًارثأ سلجملا داحّتال نألو

 ,"'هسلجم «””ذاحتا ٌربتعيف ءرِقملاب مئاق رارقإلا 0 رارقإلا يف داحتالا ةهبش

 .يضاقلا سلجم نود

 مث «هاري ال ثيح بَّهذيف ّرقأ امّلك يضاقلا هري نأب :فالتخالاو
 15 5 07 2 ا 2

 . هلل ةمحر ةفييح یب نع يورملا وه «رقيف ءيجي

 .ةماقإلا رخأ :خسُن يفو )١(

 .(1195) ملسم حيحص «(75816) يراخبلا حيحص (؟)

 .رارقإلا يف يأ (۳)

 .سلجملا داحتا دنع يأ )٤(

 نيب فالتخالا اذه ۳۲۸/۸ ةيانبلا يف ينيعلا ركذ دقو .فالتخا :خسُ يفو (5)

 .اهنيب حجري ملو «خمُشلا

 .رقملا سلجم يأ (1)



 وو
 دودحلا باتك ١

 نيأو ؟وه فيكو ؟وه ام ءانزلا نع هلأس : تارم عبرأ هرارقإ مت اذإف
 .دحلا ِهَمِزَل : كلذ نّيب اذإف «؟؟ئنز نّمبو ؟ئنز

 لبق : هِطَسو يف وأ ؛هيلع دحلا ةماقإ لبق هرارقإ نع ٌرِقملا ْعَجَر نإف
 و

 . هليبس يلخو «هعوجر

 ئتح «ٍةرم لك يف هنع هللا يضر ًازعام َدَرَط مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل
 . دلا ناطتخش ئزاوت

 ؟وه فيكو ؟وه ام ءانزلا نع هلأس :تارم عبرأ هرارقإ مت اذإف) :لاق

 .ةجحلا مامتل ؛(دَحلا هّمِزَل :كلذ نب اذإف «؟'”؟ئنز نّمبو ؟ئنز نيأو

 .ةداهشلا يف هاّنيب ءايشألا هذه نع لاؤسلا ئنعمو

 ٍدهعلا مُداقت نأل :ةداهشلا يف هركذو «نامزلا نع هيف لاؤسلا "رک ذي ملو

 .هابرص يف ئنز هنأ زاوجل 7 :هلأس ول :ليقو «رارقإلا نود «ًةداهشلا نمي

 :هطّسو يف وأ «هيلع حلا ةماقإ لبق هرارقإ نع ٌريقملا جد نإف) :لاق

 ليس لو «هعوجر لبق

SS SL ل ةياردلا يف لاق )١( 

 ئتمو) :يهو «نامزلا نع لاؤسلا اهيف ةلمج ةدايز عضوملا اذه يف جوت قف

 يدتبملا ةيادب رظني «ئرخأ خسن نود «يدتبملا ةيادب نم س يف ةتبثم :(؟ئنز

 .اهنع فّئصملل مالك نآلا يتأيسو ۲٤۰۳ص

 يرودقلا خس نكلو :تلق ة ۳۲۹/۸ ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (۳)

 امك «يدتبملا ةيادب كلذكو «555/5 بابللا رظنيو ءاذكهو ءاذكه تءاج ةيطخلا

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف اذه ىلإ تهبن



0 

 ۱۱ دودحلا باتك

 وأ َتْسسَمَل كّلعل : هل لوقيف ,عوجرلا ّرِقملا َنَقلُي نأ مامإلل ُبحتسُيو

 ميقي : : هللا همحر ليل يبأ نبا لزق یهر « هللا همحر © يعفاشلا لاقو

 0020 ر

 اذإ امك «هراكنإو هعوجرب لطي الف «هرارقإب حلا بجو هنأل ؛دحلا هيلع

 .فذقلا دَحو صاصقلاك راصو «ةداهشلاب بجو

 نك دعا نينو ONE «قدصلل لوتحم ربح عوجرلا نأ :انلو
 .رارقإلا يف ةهبشلا ققحتتف « هيف

 نم دوجول فذقلا نحو( ضاصقلا وهو دلا یک ةف ام الغي
 ا 2 لا يام كل لوک

 كّلعل :هل لوقيف «عوجرلا ّرِقملا نقلي نأ مامإلل بحتسيو) :لاق
 َكلعل» : هنع هللا يضر زِعاَمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؟(تْلّبق وأ «َتْسسَمَل
 ."«اهتليق وأ ءاهتسمَل

 وأ ءاهتجوزت كلعل :مامإلا هل لوقي نأ يغبنيو :«لصألا» يف لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ئنعملا يف لوألا نم بيرق اذهو «ةهبشب اهتتطو
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 )١( ريبكلا يواحلا .دحلا طقسيو «هعوجر لبقي ةيفنحلاك هلوق لب ۲٠٠/٠۲.

 .ه58١ت ءئليل يبأ نباب ريهشلا «نمحرلا دبع نب دمحم مامإلا (۲)

 :لاق ؟اهتسسمف :لاق ءال :لاق ؟اهتلّبق كلعل» )۸٠۷۷(: كردتسملا ىف (۳)

 .«ترظن وأ تْرَمْع وأ تلّبق كلعل» )1۸۲٤(: هحيحص يف يراخبلا دنعو ««ال



 لصف ۱۲

 لصف

 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف

 . تومي تح ةراجحلاب هّمَجَر : ًانصحم ىنازلا ناكو حلا بجو اذإو

 .سانلا مث «مامإلا مث «همْجرب دوهشلا ٌةىدتبيو ءءاضق ضرأ ىلإ هجرخيو

 و 0

 لصف

 هتماقإو «دحلا ةيفيك يف

 ئتح ةراجحلاب "”هّمَجَر :ًانصحم ينازلا ناكو الحلا بجو اذإو) :لاق

 0 نرد ديو ضال يفر اوامر البرل ر دلما نعش ؛(تومي

 "”(ناصحإ لعب انو :فورعملا ثيدحلا يف لاقو

 (*”ههنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ٌعامجإ اذه ئلعو

 «مامإلا مث «همجرب دوهشلا ءىدتبيو ءءاضق ٍضرأ ىلإ هج رخیو) : لاق

 ا ي عوار اذك «(سانلا مث

 .يضاقلا وأ مامإلا يأ )١(

 «(5876 )0571١, يراخبلا حيحص .َنصْحأ :لوهجملل ينبملاب خسُن يفو (۲)

 )١191(. ملسم حيحص

 «نسح ثيدح :لاقو )75١048(« يذمرتلا ننس )55٠07(« دواد يبأ ننس (۳)

 ثالث ئدحإب الإ ملسم “یرما مد لحي ال » :ملسو هيلع هللا یلص هلوق يف

 )٤( ملسم حيحص عامجإلل رظني )١1191(.

 .45/57 ةياردلا «(7584011/) ةبيش يبأ نبا فنصم (4)



 ۱۳ هتماقإو حلا ةيفيك ىف

 . دحلا طقس : ءادتبالا نم ٌُدوهشلا منتما نإف

 .سانلا مث ءمامإلا ءىدتبي : ًارِقم ناک نإو : لاق

 « عج ريف «ةرشابملا مظعتسي مث ا ىلع اجساد دق دهاشلا نألو

 .ءردلل لايتحا :هتيادب ىف ناكف

 كالا رافعا یاب اطر َرتْشُي ال :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ريغ كالهإلاو ءاكلهُم عقي امبرف :دلجلا نسحي ال دحأ لك :انلق

 .فالتإ هنأل و مجرلا كلذك الو :

 .عوجرلا ةلالد هنأل ؛(دحلا طقس :ءادتبالا نم دوهشلا عما نإف) :لاق

 2 2 E ءاوتام اذإ اذكو

 ٤ هنع هللا ىضر

 ٍةاصحب اهنع هللا يضر ةيدماغلا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ئمرو

 .""انزلاب تفرتعا دق تناكو ءةّصّمِحلا لثم

 )١( جاتحملا ينغم .دهاشلا ةيادب يأ ٠٠١/٤ .

 .45/57 ةياردلا «(۲۸۸۱۷).ةبيش يبأ نبا فنصم (؟)

 ىلع هنع هللا يضر يلع لوقب فلؤملا لالدتسا ميدقت ببس يل رهظي ملو

 .ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع عوفرملا
 )١15946(. ملسم حيحص (۳)



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف ١

 . هيلع e 7 کر ئ يو

 .ةدلج ةئام هدحف : ارح ناكو ًانّصحُم نكي مل نإو

 .ًاطّسوتم ًابرض «هل ةرمث ال طوس هبرَضب مامإلا ٌرمأي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هيلع ْىَّلِصُيو «نفكيو «”رسغيو) :لاق

 .""«(مكاتومب نوعنصت امك هب اوعّنصا» :هنع هللا يضر زعام يف
 ِ ا 7 2 و

 .اصاصق لوتقملاك «لّْسَّغلا طقسي الف «قَحب لق هنألو

 ام دعب اهنع هللا يضر ةيدماغلا ىلع مالسلاو ةالضلا هيلع يبنلا ئلصو
E 

 و

 .(ةدلج ةئام هدحف :ًارح ناكو ءًانصحُم نكي مل نإو) :لاق
 نم ريع 2 ها وا 1 مص ربار باص

 «۲/ رونلا . وج َةَكأِاَمهَنِم دي ل ودليلا ُةَينَرَأ » :ئلاعت هلوقل
 .هب ًالومعم هريغ قح يف يقبف «نصحملا قح يف خستنا هنأ الإ

 نأل ؛(اطسوتم ارض « هل ةرمث ال رطْوَسِب هبرَضب مامإلا ٌرمأي) :لاق

 .نيسلا ديدشتب .لّسَعُيو :خسُن يفو )١(

 دنسم ىف ةفينح وبأ هاورو «7//91 ةياردلا )١١١١5(« ةبيش ىبأ نبا فنصم (۲)

 . 171/7 رابخإلاو فيرعتلا .( هز نحلل انك نأ ده نا وو «يثراحلا

 )١595(. ملسم حيحص (5)

 حتف .نصحملا َمَجَر ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأب عطقلا وه :خسانلاو (4)

 ....ةخيشلاو خيشلا :ةيآ :خسانلا لعَج دقف ۳۳۹/۸ ةيانبلا رظنيو ٠۷/١ ريدقلا

 . 5٠/4 ةيانبلا .هفارطأو هبتذ :ليقو «هفارطأ دع : طؤّسلا ةرمث (0)



 1٥ هتماقإو ءّدحلا ةيفيك يف

 ‹ههجوو .هسأر الإ ,هئاضعأ ىلع برضلا قّرفيو « هبايث هنع عزو

 . هجرفو

E 

 «كالهلا ىلإ لوألا ءاضفإل ؛ ملؤملا ريغو حربا a :طسوتملاو

 .راجزنالا وهو «دوصقملا نع يناثلا ولو

 هنع هللا يضر ًايلع نأل ؛رازإلا نود هانعم ««هايث هنع ٌعرنثو) :لاق

 "وودحلا يف ديرجتلاب ٌرمأي ناك

 ةدشلا ىلع هانّبم ّدحلا اذهو «هيلإ م لاصيإ يف غلب ديرجتلا نألو

 .هاقوتَيف «ةروعلا شك :رازإلا عرب يفو «برضلا يف

 دق ٍدحاو وضع يف عمجلا نأل ؛ (هئاضعأ ىلع برضلا قرفيو) :لاق

 "فيتم ال جاز : دحلاو ءفّلتلا ىلإ يضقي

 .(هجرفو «ههجوو ءهسأر الإ) :لاق

 «ةجولا ِيَّثا» :دحلا بْرَضب هّرَمأ يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."ںیکاذملاو

 دوعسم نباو سنأ نع هوحن ركذ مث «هدجأ مل :91/؟ ةياردلا يف لاق )١(

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم امهريغو

 «كلذ جّرخخو ءهفالخ هنع لوقنملا لب «هدجأ مل :18/7 ةياردلا يف لاق )١(

 .179/7 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو

 يضر ىلع نع ًافوقوم يورو «ًاعوفرم بيرغ ۳۲٤/٣: ةيارلا بصن يف لاق (۳)
 «(1851/0) ةبيش ىبأ نبا فنصم ء(۱۷١۳٠) قازرلا دبع فنصم رظنيو «هنع هللا
 ا 60 ن ویا يف چرا بوز نع وتلا ر ر



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف 5

 .اضيا سارلا ترضي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو:

 و ۹ 5 2

 .دودمَم ريغ امئاق اهلك دودحلا يف برضيو

E Eزي 2 ت 4  

 وهو «ةجولا اذكو «ساوحلا عمجم سأرلاو « لتقم جرفلا نألو

 ٌكلالهإ كلذو ‹«برضلاب اهنم ءيش تاوف ُنَمْوُي الف ءًاضيأ نساحملا ٌعَمِجَم

 .ادح عرشي الف نعم

 ."”هيلإ حَجَر ء(اضيأ سأرلا ُبَرضُي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 شالا او رضا هلا يضر رك ىلا لوقل 4 طوس ترض امنإو

 ."”«ًاناطيش هيف ناف
 8 حبب نميف د هنأ : رواد :٠ هلق حيبأ نميف كلذ لاق هنأ :هليوأت :انلق

 .قحّتسم هيف كالهإلاو «ةرفكلا ةاعذ نم ناك ىبرح ىف درو هنأ لو
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 يضر يلع لوقل ؛(دودمَم ريغ امئاق اهلك دودحلا يف برضيو) :لاق

 ورق ءاسلاو ااف ةودتلا ف لاجرلا ترعب علا

 .هيف غلبأ مايقلاو «ريهشتلا ئلع حلا ٍةماقإ ئنبم نألو

 .برضي :لاقو «عجر مث «سأرلا برضي ال :لوقي هللا همحر فسوي وبأ ناكف (۱)

 .ريغ ال ءادجلاو يآ ()

 .۹۸/۲ ةياردلا ۱۷۸/۳ رابخإلاو فيرعتلا )۲۹٠۳۳(« ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

 ٠٤٠/۸. ةيانبلا .هنع هللا يضر ركب يبأ رثأ نأ لقت يأ (5)

 ۰۹۸/۲ ةياردلا ىف امك «فيعض دانسإب )١077(2 قازرلا دبع فنصم (4)

 ۰ ۱۸١/۳. رابخإلاو فيرعتلا )۲۹٠۰۲۲(. ةبيش يبأ نبا فنصم



 ۱۷ هتماقإو حلا ةيفيك ىف

 ms 2س دم 24

 .ةدلج نيسمخ هدلج : ادبع ناك نإو

 الإ اهبايث نم ُعَرُْي ال ًةأرملا نأ ريغ ءءاوس : كلذ يف ةأرملاو لجرلاو وامور
 .وشحلاو ءورْفلا

 ميو «ضرألا ىلع نقلي نأ :ٌدملا :ليق دقف :ٍدودمُم ريغ : هلوق مث

 «هسأر قوف براضلا هعقريف «طْوّسسلا َدَمُي نأ :ليقو ءاننامز يف لَعفُي امك
 .برضلا دعب هدمي نأ :ليقو

 .قحتسملا ىلع ةدايز هنأل لال هلع كلذو

 O نيسخ دل :ًادبع ناك نإو) :لاق

 .«ياّدعْلا نم بصح لع ام فض نهي :نئلاعت هلوقل
 .ءامإلا ىح يف ْتَلَرَن .٠٠/ءاسنلا

 نف الا ن9 قل اهم نركف ةا رقم قولا ةآلو
 .ظيلغتلا ىلإ ئعدأ نوكيف «شَحفأ معلا رفاوت

 .امهّلمشت صوصنلا نأل ؛(ءاوس :كلذ يف ةأرملاو لجرلاو) :لاق

 يف نأل ؛(وشحلاو ءٌورفلا الإ اهبايث نم ْعَرْنَي ال ةأرملا نأ َريغ)

 .ةروعلا فشك اهديرجت

 لاح لاو تورها لإ ملألا لوصو ناعنمي وشحلاو ٌورفلاو

 .ناعزنيف ءامهنودب

 .ًاطومس :خسُت يفو )١(

 .فصنم :خسُ يفو (۲)



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف 14

 .زاج : مُجَّرلا يف اهل رفح نإو «ةسلاج برضو

 هل رشا ةنالوب ءافيوو امل لا انرضتو)

 َرَفَح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(زاج : مجرلا يف اهل رفح نإو) :لاق

 . "هنو دن ىلإ اهنع هللا يضر ةيدماغلل

 E ينادمهلا ةحارشل هنع هللا يضر يلع َرَمَحو

 يهو «"كلذب رمأي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛هرِضَي ال :كرث نإو

 .اهبايثب ةروتسم

 يف امك «هدنسب يخركلا رصتخم «هنع تكسو )٤٤٤۳(« دواد يبأ ننس )١(

 .175/7 رابخإلاو فيرعتلا

 ثيدحلا يف تقلطأ دقو ءةأرملا نم يدثلا :لجرلا نم  ءاثلا ّمضب - ةودنشلاو
 .رينملا حابصملا «يدثلا لصأ يف يتلا ةمحللا :ليقو ۹۸/۲ ةياردلا «ةأرملا ىلع

 فيرعتلا رظنيو ء(4۷۸) دمحأ دنسم )١٠۳۳٠۳(« قازرلا دبع فنصم (۲)

 . ةرسلا ىلإ اهل َرَفَحو :هيفو 177/7 رابخإلاو
 ٠٠٠/۳ ةيارلا بصن يف يعليزلا نع ًالقن ۳٤۸/۸ ةيانبلا يف ينيعلا لاق (۳)

 مّدقت هنإف «ضقانتو ىلاعت هللا همحر فّيصملا نم لوهذ اذه :لاق «هنم حيرصت نودب
 وهو «ةيدماغلل رفح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ - ةيادهلا بحاص مالك يأ  همالك يف

 .11/7 ةياردلا رظنيو «ها )١596(. ملسم حيحص يف

 رمأي مل :هلوقب لاكشإلا اذه نع باجأف ۲٠/٠١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأ

 هيلع هنإ :لاقو «باجيإلا يه :رمألا ةقيقح نأ ىلع ءانب «هّبجوُي مل ينعي :كلذب
 نوكيف «كلذب َرَمَأ هنأ الإ دارملا سيل نأ ٌمولعمو «ةيدماغلل َرْمَح مالسلاو ةالصلا
 هعم امأ ءدهعلا دعُب دنع عقي امنإ اهّلثم نإف «ةبيرغ ةضقانم تناك الإو «هرمأ نع ًازاجم
 .ملعأ هللاو «كلذك انه وهو «بيرغف :دحاو رطس يف



 ۱۹ هتماقإو حلا ةيفيك ىف

 . لجرلل ٌرفحي ال
 . مامإلا نذإب الإ هرلبع ئلع حلا ئلوملا ميقي الو

 .انيور اَمِل ؛ ردصلا ىلإ ٌرْفحيو ءرتسأ هنأل ؛رسحأ :رفحلاو

 زامل رفح ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(لجرلل ٌرْفحُي الو) :لاق

 ّ .لاجرلا يف ريهشتلا ىلع "”دحلا ةماقإ ئنبم نألو «""هنع هللا يضر

 .عورشم ريغ :كاسمإلاو طئّرلاو

 .(مامإلا نذإب الإ هرلبع ىلع حلا ئلوملا ميقي الو) :لاق

 ةديلط ةفلطم بر انآ عقيقي انآ هلا: خر اا

 راصف «مامإلا هكلمّي ال ام هيف فّرصتلا نم ُكِلمَي هنأل ؛ ئلوأ لب «مامإلاك
 .ريزعتلاك

 ئرخأ ةياور يفو «يردخلا ديعس يبأ ةياور نم )١145( ملسم حيحص )١(

 نع هلقن امو 775/7 ةيارلا بصن رظنيو «هل رفح هنأ ةديرب نع )١5946( ملسمل

 .امهنع تكس :نيتياورلا نيب عمجلا هيلع رذعت امل هنأ يقهيبلا

 ۲٠/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق اذهلو «رفحلا مدع ةياور فتصملا حجر دقو

 «ةروهشملا ةحيحصلا تاياورلا هتفلاخمل ؛ٌركنم وهو» :رفحلل ةتبثملا ةديرب ةياور نع

 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق كلذكو «ها .«5 رفاظتملا ةريثكلا تاياورلاو

 ,ها/١١/5 ننسلا ءالعإ رظنيو «هنم قثوأ وه نم فلاخ رفحلا يوار نإ ۳

 .5/” يولهدناكلا ايركز دمحم خيشلا ةمالعلل كلاسملا زجوأو

 .ةماقإلا ئنبم :خسُت يفو (۲)

 . ٠٠١١/٤ جاتحملا ينغم (۳)



 ا ل اع
 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف ا

 جوزت دق افلم ءًاغلاب القاع ارح نوكي نأ : مجّرلا ناضخاو

 .ناصحإلا ةفص ئلع امهو ءاهب لَخدو :ًاحيحص ًاحاكن ةأرما

 ركذو ««... :ةالولا ىلإ ٌعبرأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 .دودحلا :اهنم

 ءداسفلا نع ملاعلا ءالخإ اهنم دصقملا نأل ؛ئلاعت هللا قح دحلا نألو 1 9 تن رب 2 0 ع

 وهو «عرشلا نع بئان وه نم هيفوتسيف «دبعلا طاقسإب طقسي ال اذهلو
 هبئان وأ مامإلا
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 عرشلا قحو «يبصلا رعي اذهلو ءدبعلا قح هنأل ؛ريزعتلا فالخب
0 2 

 دق ءًاملسم «ًاغلاب القاع ارح نوكي نأ :مْجَّرلا ناصحإو) :لاق
 .(ناصحإلا ةفص ىلع امهو ءاهب لَو «ًاحيحص ًاحاكن ةأرما جّوزت

 امر تال ذر عب وشلل ا ئول «لقعلاف

 ْذِإ «ةمعنلا لماكت ةطساوب «ةيانجلا لماكتلا طرتشُي ب :"امهءارو امو

 دقو «مَعْنلا لئالج نم ءايشألا موو ءاهرثکت دنع ظّلغتَي ةمعنلا نارفك

 .هب مجرلا طانيف ءاهعامجتسا دنع انزلاب مجرلا عرش

 ءاطعو يرصبلا نسحلا نع اذه يورو «هدجأ مل :44/7 ةياردلا يف لاق )١(

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو )۲۸٤۳۹۰۰۲۸٤۳۸(« ةبيش يبأ نبا فنصم يف يناسارخلا

 نأ اهيفو «كلذ ضراعُت راثآلاو ةحيحصلا ثيداحألا نم ةلمج ركذ ثيح ۳

 .دحلا اهيلع ميقي يذلا وه ئلوملا

 .طئارشلا نم غولبلاو لقعلا ءارو ام يأ (؟)



 ١" هتماقإو ءدحلا ةيفيك ىف

 ٠.٠ ٠.96 هو او او و وأو هاهو GGG وهو ده هواه هله هه هاهو ده شه هلو ده يو هوو هه هه ههه

 ُبصَتو ءامهرابتعاب درو ام عرشلا نأل :ملعلاو «"فّرّششلا فالخب
 .ٌرذعتم :يأرلاب عرشلا

 نم ٌنكمم حيحصلا حاكنلاو «حيحصلا حاكنلا نم ٌةنكمم ةيرحلا نألو
 .لالحلاب عيش "”ةباصإلاو «لالحلا ءطولا

 نوكيف «ةمرحلا داقتعا دكؤيو «ةملسملا حاكن نم هّتكمي مالسإلاو
 .انزلا نع ةرجرم لكلا

 .ظلغأ :رجاوزلا رفاوت دعب ةيانجلاو
 "يعفاشلاو

 .ةياور يف هللا همحر

 . “اَز دق نّييدوهي مَجَر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :امهل

 .خسُت مث «ةاروتلا مكحب كلذ ناك :انلق

 ."”«نّصحُمب سيلف :هللاب كرشأ نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ەديۇي

 فسوي وبأ اذكو «مالسإلا طارتشا يف انفلاخي هللا همحر

 بو

 )١( ةيانبلا .هئابآ رام :لجرلا ْبَسَحو ءبّسَحلا ولع وه 867/4.

 .07/4 ةيانبلا .انزلا نع جوزلل بش هيف حيحصلا حاكنلاب لوخدلا يأ (؟)

 ۳۸٥/۹. ريبكلا يواحلا (۳)

 )٤( ملسم حيحص «(5819) يراخبلا حيحص )1199(.
 بصن ىف ىعليزلا هازعو ۲۱۹/۸ ىقهيبلا ننس *١8517/7« ینطقرادلا ننس (5)

 ا نب قاحسإل 0/4 ريبحلا صيخلتلا ا نباو ۳۲۷/۳ ةيارلا



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف ۲۲

GOG GO QO ¢ o 4 ¢ ¢ ®هو وه هو ولو هه هو. ه0.  GGG.٠ ٠ ٠ 6 .٠ هو هه ا. وأو ه و وأو هو  

 .لسُعلا بجوي جو ىلع لّبقلا يف ُجاليإ :لوخدلا يف ٌربتعملاو
 لخد ول ئتح «لوخدلا دنع امهيف ناصحإلا ةفص “طَرَشو

 . ادعم نوكي أل يلا وا جاوا ةكرلتملا وا ةرئاكلا ةجرقتلاب

 ةَّرْخ يهو «تافصلا هذه ئدحإب ًافوصوم ٌجوزلا ناك اذإ "اذكو

 1 ب7 فلي ةملتلا نال + ةخلاب ةلقاغ ةن

 .ةنونجملا ةبحص نع ٌرِفنَي عْبطلا ذإ
2 7 2 
 .هيف اهتبغر ةلقل ؛ ةّيبصلا يف بغري ام لقو

 مزج نم مهنمو ءامهنع هللا يضر رمع نبا ئلع ًافوقومو ءًاعوفرم ثيدحلا يور دقو
 2515/4 يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا كلذكو «هعفر ئّوق يعليزلا نكل «هفقوب

 .ها .«هعفر باوصلا نأ رهظف «هَقَكو نم فقو هرضي ال :ًاثيدح ةقثلا عفر نإ» :لاقو

 «ئوتفلا جرخم هجرخأ ةرمو «هّعَقر ةرم ...» :14/0 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاقو

 وه ام ىلع هعفرب موكحم «هيلإ قيرطلا ةحص دعب هلثم نأ كش الو «هعفري ملف

 دعبو «عفرلاب مكح :فقولاو عفرلا ضراعت اذإ هنأ نم «ثيدحلا ملع يف راتخملا
 ها .«رضي مل :افعض اهيف قرط نم جرخ اذإ كلذ

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 يهو «تافصلا هذه ئدحإب ًافوصوم ناك اذإ ًانصحم جوزلا نوكي ال يأ (۲)
 .69/4 ةيانبلا .ابصلاو نونجلاو ةيقرلاو رفكلا

 .مالسإلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلا نم ركذ امب يأ (۳)

 .لماكتت ال :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف أطخ ءاجو (5)



 ۳ هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف

 5 97 ر م2
 . مْجّرلاو دلجلا نيب نّصْحملا يف عَمجي الو

 . يفلاو دلجلا نيب ركبلا يف عَّمجي الو

 لولا ىر وغ ارج :ةةرلقملا ""يوكملا فر

 .نيدلا يف فالتخالا عم :فالتتا الو

 ادام لع تعلو فاكلا ىف اهلا ها ةه وواو

 الو ءةيدوهيلا ملسملا نصحت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 .“دبعلا ةّرحلا الو ةمألا حلا الو « ةينارصنلا

 .(مُجَّرلاو ٍدلجلا نيب نّصْحملا يف ْعّمِجُي الو) :لاق
() > > 8 

 «٠ .“عمجی مل السلاو ةالصلا هيلع هنأل

 لصحي هريغ َرْجَز نأل ؛مجرلا عم دوصقملا نع ئرعَي دلجلا نألو
 .هكاله دعب لّصحتي ال هرْجَّرو ءاهاصقأ ةبوقعلا يف وه ذإ «مجرلاب

 .(يفّتلاو ٍدلجلا نيب ركبلا يف عمجي الو) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًادح امهنيب ْعّمِجُي :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .ةكولمملا ةحوكنملا يف بغي ام َلَّقو يأ )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةحوكنملا :ظفل (۲)

 مجعملا )٥١١(« ةبيش يبأ نبا فنصم )۷٠١(« روصنم نب ديعس ننس (۳)

 مساق ةمالعلا نّيب دقو «44/7 ةياردلا امك «فيعض هدانسإو )٠٠١(« يناربطلل ريبكلا

 .ةجح لسرملا نأو «لسرم هنأ ۱۹١/۳ رابخإلاو فيرعتلا يف

 .(۱۹۹۷) ملسم حيحص (5)
 . 67/5 جاتحملا ينغم (0)



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف ۲٤

 ٠ نو و. و وأو ىو ها هو ا. هو يه هو واو دو د. هج واه ىو هوه ه ولو ههه هه هواه هه ههه هه

 ."'«ماع ُبيرغتو «قئام دلج ٌركبلاب ٌركبلا» :مالسلاو

 ."”فراعملا ةّلقل ؛انزلا باب مسح هيف نألو

 لَعج «۲/ رونلا .4 َوَتلجَةئاواَْهْنَم ري اودا » :يلاعت هلوق :انلو
 .روكذملا لك ””هنوك ىلإ وأ .ءافلا فرح ىلإ ًاعوجر ؛ بجوملا لك َدْلَجلا

 مث «ةريشعلا نم ءايحتسالا مادعنال ؛انزلا باب حتف بيرغتلا يف نألو

 .انزلا هوجو حبقأ نم وهو «ةبَسْكم اهانز دخ 58 ءءاقبلا ٌداوم ْعْطَق هيف
 97 5 و 38

 .*)(ةنتف ىفنلاب افك» :هنع هللا ىضر ىلع لوقل ؛ ةحجرم ةهجلا هذهو

 و هے و

 بيثلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « هرطشك خوسنم ثيدحلاو

 5 3 ه 2

 .”(ةراجحلاب مجرو «ةئام دلج «بيثلاب

 .(1190) ملسم حيحص (۱)
 .كلذ توفت ةبرغلاو «ةبحاصملاب نوكي انزلا نأل (۲)

 .دلجلا يأ (۳)

 ٠٠٠/۸. ةيانبلا رظني .ئنعملا يف حيحص جو لكلو ءاهحتفو ميجلا رسكب (4)

 ء(۱۳۳۲۷ 31880170 قازرلا دبع دنع :ايفنُي نأ ةنتفلا نم امهبسح :ظفلب (0)

 ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع «لصألاو «راثآلا يف نسحلا نب دمحم هجرخأو

 .5/1”77 ةيارلا بصن يف امك «هنع هللا يضر هنع

 َلَعَج دق «ىنع اوذخ «ىنع اوذخ» :ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع ثيدح اذه (")

 .«مجرلاو لج بيثلاب بيثلاو ءس 'يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا «ًاليبس نهل هلل
 .(۱۹۹۰) ملسم حيحص



 ” هتماقإو «دحلا ةيفيك ىف

 . ئري ام رذق ىلع هّبَرَعَيف ‹ةحلصم كلذ يف ٌمامإلا ىرَي نأ الإ

 .لاحلا يف مجر : مُجّرلا هدَحو «ضيرملا ىر اذإو : لاق

 . أربي ئتح دلج مل : دلحلا هح ناك نإو

 .اهّلمح عضت تح َدَحُت مل : لماحلا تنر اذإو

 ."'هعضوم يف هقيرط فرع دقو

 .(ىَرَي ام رْدَق ىلع هَبَرَعَيف «ةحلصم كلذ يف مامإلا ئري نأ الإ) :لاق
 و 5 و ۶ 2 5

 يأرلا نوكيف «لاوحألا ضعب يف ديفي دق هنأل «ةسايسو ٌريزعت كلذو

 قفز 5 00 1 2 ولى و
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نع يورملا يفنلا لمحي هيلعو

 نأل ؛(لاحلا يف مجُر :مْجَرلا ةدحو 6 ضيرعلا قو اذإو) لاق

 .ضرملا ببسب منتمي الف «قَحَتسم فالتإلا
 ىلإ يضفي ال يك ؛(أربَي ئتح ْدَّلِجُي مل :دلجلا هلَح ناك نإو) :لاق

 .دربلاو ّرحلا ةدش دنع عطقلا ماي ال اذهلو ءكالهلا
 - 3 - 2و 7 لا 5
 يدؤي ال يك ؛(اهلمح عضت ئتح دحت مل :لماحلا تنز اذإو) :لاق

 .ةمرتحم سقت وه ذإ «دلولا كاله ىلإ

 ةفسفج ةيارلا عت رظنيو م يراخبلا حيحص يف هنم لوألا رطشلاو

 نب ةدابع ثيدح خست لقت هيفو ٠۲١١ ص يمزاحلل خوسنملاو خسانلا يف رابتعالاو

 .ملعلا لهأ رثكأ نع تماصلا

 .755/4 ةيانبلا ‹«خوسنملاو خسانلاو ريسافتلاو فالخلا قرط بتك يف يأ )١(

 .5/١١١؟ ةياردلا بيرغ ُنسح :لاقو )١578(« يذمرتلا ننس (؟)



 هتماقإو ءدحلا ةيفيك يف 5

 و

 . اهسافن نم ئّلاعتت تح حث مل : َدلجلا اهّدح ناك نإف

 . تمجر : مجرلا اهّدح ناك نإو

 يأ ء(اهيمافن نم "”ئئلاعتت ئتح حث مل :دلجلا اهّدح ناك نإف) :لاق

 نامز لإ "سويف ءضرم عون سافنلا نأل ؛هنم چرخ :هب ديري «عفترت
 .ءربلا

 لجأل “ريحاأتلا نأل ؛("”تمجر :مجرلا اهّدح ناك نإو) :لاق

 ."لصفنا دقو «ٍدلولا

 اذإ اهنع اهّدلو ينغتسي نأ لإ ځوي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .عابّضلا نع دلولا ةنايص ٍريخأتلا يف نال ؛ هتيبرتب موقي دحأ هل نكي مل

 ضعب يفو :لاق ءاولعتت : : يل تبا وأ ني 1010/9 ةرينلا ةهرجلا يف م لاق )١(

 ها .جرخت يأ «فلأ ريغب ءاولعتت :باوصلاو ءٌرهس وهو « ىلاعتت :خسنلا

 :ةيادهلا خس بلاغ يفو «نّيظفللا زاجأ ۸٠/۲ يزرطملل برغملا يفو :تلق
 .ئلاعتت

 .دلجلا يأ (؟)

 نإو) :ةلمجلا هذه توبثل ۳۳٠/١ ةرينلا ةرهوجلا رظنيو «سافنلا يف يأ (۳)

 «419/5 يناديملل بابللا كلذكو «يرودقلا نتم نم :(تمجُر :َمْجّرلا اهّدَح ناك

 تملا نم اهيف ةلئجلا هته تدق هذ ۳۸ ةخبش ةيادهلا نم ةسئفنلا ةقسنلا يفو
 .يرودقلا نم خست ةدع يف تتبث e اهيلع بتكو

 .دلولا لجأل ريخأتلا نأل ؛مجرلا فالخب :خسُن يفو ()

 )٥( ةيانبلا .ةياورلا رهاظ اذهو 59/4".



 ۲۷ هتماقإو ءّدحلا ةيفيك ىف

 هه هو و هاواي د... و ده ده واه و ده و هاهو هاه اه هو هه هه هاو ىو ده هاهو هه هى. ههه هاه ههه

 ام دعب اهنع هللا يضر ةيدماغلل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور دقو

 ."”(كّدلو ىنغتسي تح یعجرا» :ثتعضو

 «برهت ال يك ؛ةئيبلاب ًاتباث حلا ناك نإ َدِلَت نأ لإ ْسَبحُت ئلْبحلا مث
 0 و -

 ىلاعت هللاو سْبحلا ديقي الف "لماع هنع عوجرلا نأل ؛رارقإلا فالخب

 .ملعأ

FF FF ¢دع ¢  

 ةصق يف )١1946( ملسم يف نكل «هظفلب هدجأ مل ٠٠٠/۲: ةياردلا يف لاق )١(

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ««...هتمطف دق :تلاقف «...«يدلت ئتح يبهذا» :ةيدماغلا

.1A۸/Y 

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .دحلا طوقس يف يأ (۲)



 باب ۲۸

 باب
 ڪي و ١ 3 0 د

 هبجوي ال يذلاو «دحلا بجوي يذلا ءطولا

 ه٠. اه هو واو هاو ا و واو GGG ه عه ها هه ه هه ههه ههه ههه ههه

 باب

 هبجوي ال يذلاو «دحلا بجوي يذلا ءطولا

 0 وم ۳

 .انزلا وه :دحلل بجوملا ءطولا :لاق
 ريغ يف «لبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو :'"'ناسللاو «عرشلا فرع يف هنإو و : ا

o.روظحم لعف هنأل ؛كلملا ةهبشو «كلملا 17 0 82 . 
 .كلملا ةهْبشو «كلملا نع لعفلا يّرعت دنع :قالطإلا ىلع ةمرحلاو 8 . ه2

 24 و

 ."«تاهبشلاب دودحلا اوؤردا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ديوي
 د ىو

 :ناعون ةهبشلا مث
 ت 2 5

 .ءابتشا ةهبش ئمسُتو «لعفلا ىف ةهّبش ١

 و ي کا ا هپ
 .ةيمكح ةهبش مستو «لحملا يف ةهبشو -

 .ةغللا يأ «برعلا ناسل يأ )١(

 دودحلا «يفكصحلل ةفينح يبأ دنسم يف وهو ۳۹۲٠ص يعملألا ةينمو ۳(٧

 بصن ٠۲/٠١ مامهلا نبال ريدقلا حتف رظنيو «ةفيطللا بهاوملا عم ١ ( ۲٠٠/١
 .۳۳۳/۴۳ ةيارلا



 ۲۹ هبجوي ال يذلاو ءّدحلا بجوي يذلا ءطولا

 .ه ده ا.ه و امه د. واهو ا. او د. هاو اهو هاه د. هاه اه اه GGG ولاهو هى وه هو ه واو اه هو ىو هاه ا. اهله

 ليلدلا ريغ َنّظَي نأ هانعم َّنأل ؛ هيلع هبتشا نَم قح يف ققحتت :ئلوألاف
 .ةابتشالا ققحتيل نظلا نم دب الو ءًاليلد

 ّنظ ىلع فقوتت الو «هتاذ يف ةمرحلل يفانلا ليلدلا مايقب ”وقحتت :ةيناثلاو
 .هداقتعاو «يناجلا

 :قيدخلا قالطال + نع ولاي طقس دحلاَو

 نإو لوألا يف تبثي الو ءدلولا عدا اذإ ةيناثلا يف تبثي ْبَسَّنلاو

 ؛هيلإ عجار رمأل ُدَحلا طقس نإو لوألا يف ًانز ضّحمت لعفلا نأل ؛هاعّدا
 .ةيناثلا يف ضّحمتي ملو ءهيلع رمألا هابتشا وهو

 :عضاوم ةينامث يف لعفلا ةهبشف *

 .هيبأ اا

 و ۲

 ."هتجوزو ا“

 .ةدِعلا يف يهو «ًاثالث ةقلطملاو ٤

 .ةدعلا يف يهو لام ىلع قالطلاب ابو 60

 .ةدعلا يف يهو ءاهالوم اهّقَتعأ دلو مو ١-

 .هّمَأ ةيراجو يأ )١(
 .هتجوز ةيراجو يأ (۲)

 .1/4/4 ةيانبلا .ًانئاب ًاقالط ةقلطملاو يأ (۳)



 هبجوي ال يذلاو «دحلا بجوي يذلا ءطّولا 5

 .دبعلا قَح يف ئلوملا ةيراجو -۷

 7 "'دودحلا باتك ةياور يف < ”نهئرملا تح يف ةنوهرملا ةيراجلاو ۸

 .حصألا وهو

 .نهترملا ةلزنمب :اذه يف نهرلل ٌريعتسملاو

 .يل ليت اهنأ تننظ :لاق اذإ هيلع َدَح ال اهلك عضاوملا هذه يفف

 اهلا اح ما اهنأ تّمِلَع :لاق ولو

 :عضاوم ةتس يف لحملا يف ةهْبشلاو *

 .هنبأ ةيراج ١-

 .تايانكلاب ًانئاب ًاقالط ةقلطملاو ١-

 .ميلستلا لبق عئابلا ّقَح يف ةعيبملا ةيراجلاو -'

 .ضبقلا لبق جوزلا ّقَح يف "ةَروهْمَملاو -

 .هريغ نيبو هنيب ”ةكرّتشملا ةيراجلاو 60م

 .دبعلا ةهبش يأ )١(

 .يل لحت اهنأ تننظ :نهترملا لاق اذإ يأ (۲)

 .نهرلا باتك نع ًالقن ةنوهرملا ةيراجلا يف هفالخ ٌرْكِذ ليلق دعب يتأيسو (۳)

 .ةدعلا يف يهو يأ )٤(

 58/١17. نيدباع نبا .اهضبقت نأ لبق هتجوزل ًارهم اهّلَعَج يتلا ةيراجلا يأ (5)

 .هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا ةيراجلا يأ (1)



 8 هبجوي ال يذلاو ءّدحلا بجوي يذلا ءطّولا

 يلع اهنأ تْمِلع : لاقو .ةدعلا يف اهئطو مث "1: : هتآرما قّلط نمو

 ل : مارح

 .نهرلا باتك ةياور يف «نهترملا قَح يف "”ةنوهرملاو -1
 .مارح يلع اهنأ ا

 ىلع ًاقْفّتم ناك نإو دقعلاب تبنت هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةهبشلا مث

 .هب مِلاع وهو «هويرحت
 .هميرحتب مِلَع اذإ تبثت ال :"”نيقابلا دنعو

 .ئىلاعت هللا ءاش نإ كيتأي ام ىلع «مراحملا حاكن يف كلذ ٌرهظيو

 : "اذه انفرع اذإ

 اهنأ ْتْمِلَع :لاقو «ةدعلا يف اهئطو مث ءًاثالث هتآرما قَّلط نَمو) :لاق
 .(دح :مارح يلع

 َّقَطَن دقو «ةّيِفَننم ةهبشلا نوكتف ءوجو لك نم ٍلْلَحَملا و كلملا لاوزل

 .لجلا ءافتناب باتكلا

 .””عامجإلا كلذ ئلعو

 .ةنوهرملا ةيراجلا يأ )١(

 .نيقابلا ءاملعلا يأ (۲)

 .خلا .(....هتأرما قَّلط نمو) :لوقنف ءاذه انفرع اذإ :هريدقت ()

 .4 ربع اقر جت َّقَح دعب أم هدأ لج الن اَهَقَلَط نو » :لاعت هلوق وهو (5)
 77١. /ةرقبلا

 .ةمألا عامجإ :خسُت يفو (0)



 هبجوي ال يذلاو ءّدحلا بجوي يذلا ءطولا ۳۲

 ل : يل َلِحَت اهنأ تننظ : لاق ولو

 تراتخاف «كديب كرمَأ : وأ ةر : وأ ءةكلخ تنأ : اهل لاق ولو

 . دَحي مل : ٌمارح ىلع اهنأ ُتْمِلَع : لاقو «ةّدِعلا يف اهئطو مث ءاهّسفن

 .'”فالتخا ال فالح هنأل ؛ هيف فلاخملا لوق ٌربتعُي الو

 نأل ؛هعيضوم يف ًنظلا نأل ؛(دَحُي ال : : ليك اها نط :لاق ولو)

 طاقسإ يف هّنظ ربتعاف «ققفنلاو «سْبحلاو ءْبّسّنلا قح يف مئاق كلملا َرّث

 .دحلا

 ٍةلزنمب :لام اخ ةقلطملاز ةلخلاو و اهقتعأ اذإ دلولا ماو

 .ةدعلا يف راثآلا ضعب مايقو «عامجإلاب «ةمرحلا توبثل ؛ثالثلا ةقّلطملا

 تراتخاف «كديب كمآ :وأ ةر را لح تيا ةاهل لاق ولو) لا

 .(دحي مل :مارح يلع اهنأ تمِلَع :لاقو «ةّدِعلا يف اهئطو مث ءاهسفن

 هللا يضر رمع بهذم نيف هيف مهنع هللا يضر ةباحصلا فالتخال

 جر ةقيلظت اهنأ : نع

 .تايانكلا رئاس 0 وجلا اذكو

 .كلذ عم يفالتخالا مايقل :ًاثالث ئون اذإ اذكو

 «الا/ 4/4 ةيانبلا .ليلد ىلع يب ام :فالتخالاو «ليلد هيلع سيل ام :فالخلا )١(
 .رظانلا بسحب اذهو :تلق ..۷

 رظنيو )١1816٠0(«2 ةبيش يبأ نبا فنصم )١١١۷١(« قازرلا دبع فنصم (۲)

 ٠١١/۲. ةياردلا



 انضر هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءاطولا

 اهنأ تملع : لاق نإو هلو ٍدلوو «هدللو ةيراج ءىِطَو نَم ىلع ًدح الو
 :ةيراهتلا ةف ةيلعو «هنم بسنلا تبثيو مارح يلع

 لجت اهنأ تننظ : لاقو «هتجوز وأ هما وأ «هيبأ ةيراج ءوىطو اذإو ف 1 2 :

 . هفذاق ىلع الو هيلع لح الف : یل

 .ة :ٌمارح يلع اهنأ تع : لاق نإو
 .هالوم ةيراج ىطَو اذإ دبعلا كلذكو

 :لاق نإو هدلو ٍدلوو «هدلو راج ءىطو نم ىلع دح الو) :لاق

 5 ٤ء ع >6 4 0 ٤

 وهو «ليلد نع تأشن اهنأل «ةيمكح ةهبشلا نأل ؛(مارح يلع اهنأ تملع
 2 .N 0 و

 ."”«كيبأل كلامو تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 2 ى 0

 .دجلا ىح يف ةمئاق ةوبألاو

 نر دقو 6 ةيراجلا ةف هلع ام تلا تشو لاق

 اهنأ تننظ :لاقو «هټجوز وأ هم وأ « هيبأ ةيزاج ءىطو اذإو) :لاق

 .هفذاق ىلع الو «هيلع لح الف :ىل لح

 .دح :مارح يلع اهنأ تْمِلَع :لاق نإو
 2 »ع ه- - 5 5

 ىف ًاطاسبنا ءالؤه نيب نأل ؛(هالوم ةيراج ءوِطَو اذإ دبعلا "”كلذكو

 دواد أ ننس )۳۰۳۰١(.« نابح نبا حيحص يف وهو «تاقفنلا يف مدقت )۱(

 .۳۳۷ ۲۷٥/۳ ةيارلا بصنو « 60 يرابلا حتف رظني ۰ حيحص هدانسإو «(۰۳)

 .قيقرلا حاكن باب يف (۲)

 .۳۸۲/۸ ةيانبلا .روكذملا ليصفتلاب دبعلا مكح كلذكو يأ (۳)



 هبجوي ال ىذلاو ءدحلا بجوي ىذلا ءطولا ۳٤

 . يل لحي هنأ تننظ : ةيراجلا تلاق اذإ اذكو

 .دُح : يل لح اهنأ تننظ : لاقو «هّمع وأ ؛هيخأ ًةيراج ءىطو نإو

 َدَح ال : اهتطوف «كثجوز اهنإ : ءاسنلا تلاقو .هتأرما ريغ هيلإ تقر نمو

 .رهملا هيلعو «هيلع

 «ةقيقح ًانز هنأ الإ «هابتشا ةهبش "ناكف «عاتمتسالا يف "انظف «عافتنالا

 .هفذاق لحي الف

 عدي مل َلْحَقلاو E هنأ تننظ :ةيراجلا تلاق اذإ اذكو) :لاق
 .دحاو لعفلا نأل ؛"”رهاظلا يف

 :ىل نيك اهنا تط: لاقو هدمه وأ هبا ةيراج رر ا لاق
 .امهنيب اميف لاملا يف طاسبنا ال هنأل ؛(دح

 .انيِب امل ؛دالولا ئوس «مراحملا ٌرئاس اذكو

 ال :اهئطوف «كّتجوز اهنإ :ءاسنلا تلاقو «هنأرما ريغ هيلإ تفز نّمو) :لاق
 .(رهملا هيلعو «هيلع دَح

 .ةدعلابو «“هنع هللا ىضر ىلع كلذب ئضق 5 0 8 .٠

 .عاتمتسالا يف نوكي طاسبنالا نظف يأ )١(

 .هابتشا ةهبش هّلظ ناكف يأ (۲)

 ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يف «هنع طقس :اهنع طقس اذإف ءدبعلا ىلع ًدح ال يأ (۳)

0300 1 
 كردتساو 2187/4 ةيانبلا يف كلذكو «هدجأ مل ٠١١/7: ةياردلا يف لاق (5)

 .قازرلا دبعو لصألا يف دمحم هاور :هلوقب 791 ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا



 o هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطّولا

 . دَحلا هيلعف : اهنطوف ءهشارف ولع ةأرما َدَجَو نمو

 دنع حلا هيلع بجي مل : اهتطوف ءاهحاكن هل لحب ال ةأرما جّوزت نمو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 ال ناسنإلا ٍذِإ «هابتشالا عضوم يف ٌرابخإلا وهو «ًاليلد دمتعا هنألو
 .رورغملاك راصف «ةلهّولا لوأ يف اهريغ نيبو هتآرما نيب ريمي

 كلملا نأل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور يف الإ «هفذاق حُب الو

 .ةقيقح مرلعنم
 .(دحلا هيلعف :اهئطوف «هيشارف ىلع ةأرما َدَجَو نّمو) :لاق
 ليلد ىلإ ًادنتسم نظلا نكي ملف ءةبْحّصلا لوط دعب هابتشا ال هنأل

 يف يتلا مراحملا نم اهريغ "'هشارف ىلع ماني دق هنأل اذهو «ٌنظلا بجوي

 اهاعد اذإ الإ «هريغو لاؤسلاب ٌرييمتلا هنكمي هنأل ؟ىمعأ ناك اذإ اذكو

 .ليلد ٌرابخإلا نأل ؛اهعقاوف «كّتجوز انأ :تلاقو «ةيبنجأ هُئَباجأف

 هيلع بجي مل :اهئطوف ءاهحاكن هل لي ال ةأرما جّوزت نَمو) :لاق
 .كلذب َمِلَع ناك اذإ "”ةبوقع عَجوُي نكلو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع حلا

 ناك اذإ حلا هيلع :هللا مهمحر ””يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .اهشارف :خسُن يفو )١(

 5//١71. بلاطملا ئنسأ (۳)



 هبجوي ال يذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطولا م

 روعي 1 د : جرفلا نود اميف ةيبنجأ ء ءىطو نمو

 000 ا «هوركملا عضوملا يف ىف ةأرما تأ نمو

 | 1 فيضأ اذإ امك E لَم فواصُب مل قع هنأل ؛ كلذب املاع

 0 كحل نوكي ام 0 لحم آل اَذَهَو ءروكذلا

 ""تامّرحملا نم يهو «لیلا

 :فرصتلا ّلَحَم نأل 1 نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ءدوصقملا وهو «دلاوتلل ةّلباق «مدآ تانب نم ئثنألاو «هدوصقم لبقي ام
 ةقيقح ةدافإ نع دعاقت هنأ الإ «ماكحألا عيمج يف دقعني نأ يغبني ناكف

 ."”ةهبشلا ثرويف «لجلا

 بكترا هنأ الإ «تباثلا سفن ال «تباثلا ُهبشُت ام :ةهبشلا نأل
(eهل  

 .رزعيف 00 ةميرج

 هيف سيل ٌركم هنأل ؛(ررعی :جرفلا نود اميف ةيبنجأ ءىطو نّمو) :لاق
5-07 * 

 .ردقم ءيش

 :طول موق َلَمَع لِيَع وأ ؛ ”هوركملا عضوملا يف ةأرما ئىنأ نّمو) :لاق

 .دقعلا يأ )١(

 .ةتيملا عيبك ءًالصأ دقعلا دقعني الف ال ركل «ديبأتلا ىلع (۲)

 .۳۹۷/۸ ةيانبلا .دقعلا ةروصل للا ةهبش يأ (۳)

 .ًابنذ يأ )٤(

 ويدل يأ (5)



 ۳۷ هبجوي ال ىذلاو «ًدحلا بجوي ىذلا ءطولا

 .رّوعيو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هيلع َّدَح الف

 .نجسلا يف ٌعَدوُيو : «ريغصلا عماجلا» يف دازو

 .دحيف ءانزلاك وه :الاقو وپ 5

 بو «هّللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع لح الف

 .نجسلا يف ٌعدويو :«"”ريغصلا عماجلا» يف دازو

 .هللا همحر “يعفاشلا يلوق دحأ وهو نحيف «انزلاك "هه :الاقو

 .©0لاح لكب ٍنالَتقُي :لوق يف ”لاقو

 "هب لوعفملاو «لعافلا اولثقا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .””(لفسألاو «ئلعألا اومجرا» :ةياور يفو

 ناك نإو هوركملا عضوملا يف ةأرما تأ نم ًاضيأ امهدنع انزلا لح حي الو )١(

 لإ » :لاعت هلوقب هّلحتسي نَم سانلا نم نأل ؛تادايزلا يف حرص هبو «هيلع ًامرحم

 .8/"45 ةيانعلا .لحمو لحم نيب لصف ريغ نم «( رني كم امو هجر لِ
 . ۷٤۱ص (؟)

 .طول موق لَمَع يأ (۳)
 يواحلا ۳۳۹/۳ بذهملا .ةيعفاشلا دنع دمتعملا وهو ءانزلا دح دحي يأ (5)

 .۲۲۲/۱۳ ريبكلا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (5)

 .ًادبع وأ ناك ًارح «نصحم ريغ وأ ًانصحم ناك ءاوس يأ (5)

 «هتيوقت يف فلّتخا دقو )١507(« يذمرتلا ننس «(5577) دواد يبأ ننس (۷)

 ٠١۳١/۲. ةياردلا رظنيو

 .(؟975) هننس يف هجام نبا ظفل وه (۸)



 هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطولا ۳۸

 . هيلع ّدَح الف : ةميهب ءىطو نمو

 لغ نهتم لحم يف ةوهنشلا ءاضق نال ةانزلا ميف هنأ ءامهلو

 .ءاملا حفس دصقل ؛ًامارح ضمت وجو ىلع «لامكلا ليبس

 ءهبجوم يف مهنع هللا يضر ةباحصلا يفالتخال ؛ًانزب سيل "هنآ :هلو
 عابتإب عفترم ٍناكم نم سیکنتلاو «رادجلا مالهو «رانلاب قارحإلا نم

 0 ”كلذ ريغو ءراجحألا

 .باسنألا ٌهابتشاو «دلولا ةعاضإ هيف سيل هنأل ؛انزلا ينعم ىف “وه الو

 ىلإ يعادلاو «نُيَبناجلا ٍدحأ نم يعادلا مادعنال ؛ًاعوقو ٌردنأ وه اذكو
 .نيبناجلا نم :انزلا

 ومي و و و ل

 ررعي هنأ الإ « لجتسملا ئلع وأ «ةسايسلا ىلع لومحم :هأور امو

 .هاّنيب امِل ؛ دنع

 .(هيلع لح الف :ةميهب ءىِطَو نمو) :لاق

 عضوملا يف نايتإلا يأ :امهنأ امهلو :خسنلا ضعب يفو ءطول موق لَمَع يأ )١(
 يف كلذكو «494/4 ةيانبلاو ٤١/١ ةيانعلا .طول موق لمعو «ةأرملا نم هوركملا

 .يدنع يه يتلا خسنلا ضعب

 .ررحيلف «نيبحاصلا دنع انزلا دح دحُي ال هنأ ةيانعلا نع ليلق لبق تلقن دق :تلق

 .طول موق لمع يأ (۲)

 ٠٠١/۲. ةياردلا راثآلا هذهل رظني (۳

 .طول موق لمع يأ (5)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (5)



 5 هّبجوُي ال يذلاو ءدحلا بجوي يذلا ءطّولا

 ماقي ال : انيلإ جرح مث ءيعَبلا راد يف وأ «برحلا راد يف ْىََر نّمو
 افا هلق

 نأل «يعادلا دوجو يفو ا هنوك يف ءانزلا نعم يف وسبل هنا

 .قبشلا طرق وأ ههنا ةباهت هيلع ليالاو «هنع فني ميلسلا بطلا

 ا امل ر هنأ الإ 4 هرس تجب ال اذهلو

 ثّدحتلا عطقل كلذف : < «ةميهبلا ٌحَبذُت هنأ ني 7 يذلاو

 .بجاوب سیلو «هيف

 ال :"انيلإ جرح مث ءيْخَبلا راد يف وأ «برحلا راد يف ىر نمو) :لاق

 .(دَحلا هيلع ماي

 امنيأ هماكحأ همالسإب مرتلا هنأل ع :هللا همحر (*”يعفاشلا دنعو
 ا ناک

 “"«برحلا راد يف دودحلا ماقُت ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 )١( ةيانبلا .ةميهبلا جرف يأ ٤٠۲/۸ .

 نسحلا نب دمحم هنع هجرخأ دقو «هنع هللا يضر رمع نع ئوري يذلا يأ ()

 .146/رابخإلاو فيرعتلا يف امك ءًاغالب لصألا نم دودحلا رخآ يف

 ءاملسم انيلإ :" 5ص يدتبملا ةيادب خسف ضعب يفو «يضاقلا دنع رقأو ءاملسم يأ (۳)
 ٤/۸ 5٠. ةيانبلا رظنيو .هيلع مّلع هنكلو «ه515 5 ةيادهلا ةخسن يف : افظل ا ہد كلذكو

 )٤( نيبلاطلا ةضور ٠١/45.

 .ينازلا ماقم يأ (5)

 نعو «تباث نب ديز نع ًافوقوم يورو «هدجأ مل 1١4/7: ةياردلا يف لاق (5)
 .(718471) ةبيش يبأ نبال فنصملا ءامهنع هللا يضر رمع



 هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطولا ٤٠

 ةيبرحب يم ینز وأ «ةيمذب نزف «ِنامأب انراد يبرح لحد اذإو

 يبرحلا دي الو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةيمذلاو ّيمذلا حُب : ٍةنوأتسم

 . ةيبرحلاو

 ئىرعَيف ءامهيف ةعطقنم مامإلا ةيالوو ءٌراجزنالا وه دوصقملا نألو
 .ةدئافلا نع بوجولا

 بِلَقنت الف ,2"”ةبجوم دقعنت مل اهنأل ا ام دعب ماقي الو

0 
 . ةبج

 ّدحلا ميقُي :رصملا ريمأو ةفيلخلاك «هسفنب ةماقإلا ةيالو هل نم ازغ ولو
 . هب تحت هلال ؛هركسعم ىف ٰینز نم ىلع

 .ةماقإلا مامإلا امهيلإ 'ضوُفُي مل هنأل ؛ةيرتسلاو ركسعلا ريمأ يفالخب

 ا ینز وأ 2 2 مب ئنزف .نامأب انراد يبرح لحد اذإو) :لاق

 دي ةيمذلاو يمذلا حي : :ةنمأتسم ةيبرحب

 .ةيبرحلاو يبرحلا

 مادو

 دحي الو هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .يغبلا راد وأ «برحلا راد نم جرخ ام دعب دحلا ماقي ال يأ )١(

 اول ا هذه يأ (۲)

 دحي الف ءانيلإ جورخلا دعب يأ (*)

 .هرمأ تحت :خسُت يفو (4)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ةملسم وأ (5)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ملسم وأ ()

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ةملسملاو ملسملا اذكو (۷)



 3 هبجوي ال ىذلاو «دحلا بجوي ىذلا ءطّولا

 . يمذلا يف هللا همحر دمحم لوق وهو

 2 2 ن 0 »

 . مهلك نودحي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ةيبرحب ئنز اذإ ينعي ء(يمذلا يف هللا همحر دمحم لوق وهو

 وهو «هللا همحر دمحم دنع ناّدحي الف :ةيمذب يبرحلا ئنز اذإ امأف

 .ًالّوأ هللا همحر فسوي يبأ لوق

 لا هكر رو مهلك نواحي :للا نحو تیرو لاقو)

 انراد يف هياقُم ةدم انماكحأ مزتلا نيأتسملا نأ :هللا همحر فسوي يبأل

 «فذفقلا ًدح حُب اذهلو «هرمع ةدم اهَمَرتلا يمذلا نأ امك «تالماعملا يف

 ةا فضي هناا ی ا هك قالي ا

 ملف ءاهوحنو ةراجتلاك «"ةجاحل لب «رارقلل لخد ام هنأ :امهلو

 .برحلا راد ىلإ عوجرلا نم کم اذهلو ءانراد لهآ نم رصَي

 ىلإ مجري ام مكحلا نم مزتلي امنإو «" هب يمذلا الو «ملسملا لقي الو

 :(”فاصنإلا يف ّعِمَط امل "'هنأل ؛دابعلا قوقح وهو «هدوصقم ليصحت

 .هتجاحل :خسُت يفو )١(

 :ملسم هلتق اذإ يمذلاو «يمذ وأ ملسم هلتق اذإ يأ ءنيأتسملا يبرحلاب يأ (؟)
 .4//509 ةيانبلا .يمذلاك نكي مل يبرحلا نأ ملعف ءاندنع هب صتقي

 .نيأتسملا يبرحلا يأ (۳)

 ةيانبلا ٤۸/٥ ةيانعلا .نيملسملا فاصنإ يأ «هريغ ىلع هلجأل لدعلا يأ (5)
4 . 



 هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطّولا ۲

 ه و ود. د. ا. و وأ. ا. و. واه و ده GG ده هه واهو هاه اه هاه هه هاهو GOG ه هه و واه هله

 :انزلا ٌدَح امأ ءمهقوقح نم فذقلا حو صاصقلاو «”فاصتنالا ٌمزتلي
 .هايإ امزتلم نوكي الف «عرشلا قح ضْحَمف

 لف :انزلا باب يف لصألا نأ :ُقْرَفلا وهو «هللا همحر ٍدمحملو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع «هل ةعبات ةأرملاو ءلجرلا

 امأ «عّبتلا ىح يف هعانتما بجوي :لصألا ىح يف دحلا عانتماف

 .لصألا قح يف عانتمالا بجوي ال : مبتلا ىح يف عانتمالا

 ."ةنونجم وأ ءقّيبصب غلابلا ئنز اذإ :هّريظن

 ."اندنع رلحأ ىلع ّدح ال :نونجملاو «يبصلا نم ٍةغلابلا نيكمتو
 بطاقم هنأل ؛ًانز : نوأتسملا يبرحلا َلْعِف نأ :هيف هللا همحر ةفينح يبألو '

 .انلصأ ىلع «عئارشلاب ًابطاخم نكي مل نإو حيحصلا وه ام ىلع «تامّرحلاب

 «يبصلا فالخب ءاهيلع ٌدَحلل بجوم :ًانز وه لعف نم نيكمتلاو

 0 .نابطاخيال امهنأل ؛ نونجملاو

 ةعواطملا حث :ةعواطملاب هركملا ئنز اذإ :*فالتخالا اذه ٌريظنو
 و

 .دحت ال :هللا همحر دمحم دنعو «هدنع

 .مْنْعلا ءازإب مرُعلا نأل ؛هيلع هريغل لدعلا يأ )١(

 .اهنود «غلابلا حي هنإف (1)

 «دمحم لوق وهو ه٤ ةخسن ىف تبثم :اندنع دحأ ىلع لح ال :هلوق (9)

 .هالوا/ ةخسن ةيشاحو « 5٠١/4 ةيانبلاو «5 94/60 ةيانعلا : ىنعملا اذه تابثإل رظنيو

 .هللا امهمحر دمحم نيبو ةفينح يبأ نيب عقاولا ()



 فا هبجوي ال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ءاطّولا

 .اهيلع الو «هيلع َدَح الف : هّنَعواط ٍةأرماب نونجملا وأ ٌئبصلا ئنز اذإو ص or و 5
ECو 5 اق 2 5  # 

 . ةصاخ لجرلا دخ : اهلثم عّماجي ٍةريغص وأ «ةنونجمب حيحص ٰنز نإو

 الو هيلع ّدَح الف :هتعواط و أرماب نونا أ يبصلا ئنز اذإ) :لاق

 .(""هيلع

 يبأ نع ةياور وهو ءاهيلع حلا بجي :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو
 .هللا همحر فسوي

 لجناح :اهلثم .عماج اجي ةريغص وأ «ةنونجمب حيحص ٰنز نإو) :لاق

 .عامجإلاب اذهو اخت

 «هبناج نم ّدحلا طوقس ”بجوي ال “اهبناج نم رذعلا نأ : ال

eهلمفب داوم امهنم الك نأل اذهو . 

 لا E ققحتي انزل لعن نأ
 ار ت هنأ الإ ءاهب ا ONE ةأرملاو ءابنازو 0

 ٠۹/٩. نيدباع نبال قلاخلا ةحنم .دحلا ءرد يف ًاطايتحا (1)

 ۲٠٠/٠۲. ريبكلا يواحلا (۲)

 ...يبصلا ئنز اذإ :ةلأسم يف هللا امهمحر يعفاشلاو رفز ةلدأ يأ (۳)

 .ةريغص وأ ةنونجم تناك ول امك (*)

 .ًاريغص وأ ًانونجم ناك نأب (6)

 .لجرلا نم يأ (5)

 .انزلا لعف يأ (۷)



 هبجوي ال يذلاو ءّدحلا بجوي يذلا ءطولا ٤٤

 .هيلع َدَح الف : نز تح ناطلسلا هَهَرْكأ نمو

 "وأ «ةّيضْرملا ئنعم يف ةيضارلاك «لعافلا مساب لوفشلل ينتاب

 ا : نيكمتلاب اهّقَح يف حلا قلع «نيكمتلاب ةببسم اهنوكل

 «هترشابم ىلع نومو «هنع فلاب بطاخم وه نم لعف "وه

 لاو طاب ا فلا ا 8

 .(هيلع دَح الف :ینز ئتح ناطلسلا ههركَأ نَمو) :لاق

 همحر رفز لو وهو ا وال هللا همحر ةفينح وبأ ناكو

 .ةيعاوطلا ةيآ اذهو ءةلآلا راشتنا دعب الإ رّوصتُي ال لجرلا نم انزلا نأل ؛ هلا

 .هيلع ّدَح ال : ل 'هنع عجر مث

 َراشتنالاو ءأرهاظو ةقيقح مئاق الا ملا نأ شالا لوف ةو

 .ًازاجم كلذ راص فيك نايبل «لوعفملل ةيمست :ئلع ةفوطعم :وأ )١(

 . ٤٠١/۸ ةيانبلا .انزلا حيبق نم :ربخلاو ءأدتبم اذه (۲)

 .انزلا يأ (۳)

 .انزلا يأ (5)

 ال يأ طاني الف ءاهب ًاينزم ةأرملا نكت ملف .هفيلكت مدعل ؛ًانز هّلعف نكي ملف (0)
 .انزلا دح لعفلا اذهب قلعتي

 .دحلا هيلع :خسُن يفو (5)

 .لوقلا اذه نع هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا عجر يأ (۷)

 .هيلع دح ال :رخآلا ةفينح يبأ لوق يأ (8)

 .هاركإلا وهو (4)



 1 هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطولا

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع لح : ناطلسلا ريغ ههركأ نإو

 .دحي ال : الاقو

 يف امك .ًاعْوَط ال ءًاعْبَط ءِدصَق ريغ نم نوكي دق "'هنأل ؛لوتحم لیلد
 .ةهبش ثروأف «ليتحملاب يقيل لوزي الف «مئانلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع لح :ناطلسلا ٌريغ ههركأ نإو) :لاق

 ؛ناطلسلا ريغ نم ققحتي دق امهدنع اركإلا نأل ؛(ُدِحُي ال :الاقو
 .هريغ نم ققحتي هنأو «كالهلا فوح رثؤملا نأل

 ؛ًاردان الإ مودي ال ناطلسلا ريغ نم ءاركإلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 الا ةا لا «قاطلسلاب ةناعضمالا نم كمل

 حلا هب طقس لق ههل مكح ال ٌردانلاو «حالسلاب هسفنب هعفد هّنِكمُيو

 حالسلاب ٌجورخلا الو «هريغب ةناعتسالا ِهُنِكمُي ال هنأل ؛ناطلسلا فالخب

 .اقرتفاف «هيلع

 ريغل ةفينح يبأ نمز يف نكي مل هنأل ؛نامزو رصع فالتخا اذه :'""اولاق

 ةرقلا ترهظ امهئَمَز يفو «ناطلسلاب E ال ام ةوقلا نم ناطلسلا

 .امهلوقب ئتفيف «دحلا طاقسإل ةهبش حلصف «كلذك انثامزو «بّلغتم لكل

 .راشتنالا يأ )١(

 .هركملا يأ )١(

 بارطضا اهيف ناكملا اذه يف ْخَسْشلا نأ لإ هنأ انهو «ليق :خسُت يفو (۳)
 .تاوضلا كر ام تابثإ تدهتعا دقو ةدانزو صقر



 هبجوي ال ىذلاو ءّدحلا بجوي ىذلا ءطّولا 3

 : يه تلاقو «ةنالفب ئنز هنأ ٍةفلتخم سلاجم يف تارم عبرأ ٌرقأ نمو
 0 ت 0 و 8 ف 3 3 0

 هيلع َّدَح الف : اهتجوزت : لجرلا لاقو ءانزلاب تّرقأ وأ ‹ينجوزت دق

 . كلذ ىف ّرهملا هيلعو

 . ةميقلا هيلعو حی هنإف : اهّلتقف ‹ةيراجب ئىنز نمو

 تلاقو «ةنالفب ئنز هنأ ةفلتخم سلاجم يف ترم عبرا رفأ نمو) :لاق

 هيلع لح الف :اهتجوزت :لجرلا لاقو ءانزلاب ترقأ وأ «ينجوزت دق :يه

 موقي وهو «قدصلا لك حاكنلا ئوعد نأل ؛(كلذ يف ٌرهملا هيلعو

 .ةهبش ثروأف «نّيقرطلاب

 .عضبلا رطَحل اميظعت ؛ٌرهملا بجو :ًلحلا طقس اذإو

 .(ةميقلا هيلعو ءّلَحُي هنإف :اهّلَتَقف «ةيراجب ئنز نمو) :لاق
 رلحاو لك ىلع ٌرفَويف «نيتيانج تج هنأل ؛انزلا لعب اهل :هانعم

 :ةييفلا ناخ رقت نالا لكي أل هنآ هللا محو فتو يبأ نعو

 اذه ىلع وهو ءاهب ئنز ام دعب اهارتشا اذإ امك راصف ؛ةمألا كلمل ببس

 .فالخلا

 كلم اذإ امك «هطوقس بجوي :دحلا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو

 .عطقلا لبق قورسملا

 اکو د نامض هنأل ؛كلملا ٌبجوي الف ِلْثَق نامض هنأ الو

 .لام نامض ال )١(



 3 هبجوي ال ىذلاو «دحلا بجوي ىذلا ءطّولا

 الإ ءهيلع َّدَح الف :ٌمامإ هتوف سيل يذلا ٌمامإلا هَّعَص ءيش لكو

 .لاومألابو هب ْذَخَوُي هنإف : صاصقلا

 ؛ عضبلا عفانم يف ال «قورسملا ةبه يف امك «نيعلا يف هبجوي امنإف :هبجوي

 اهنوكل ؛ئقوتسملا يف ٌرَهظَي الف ءادنتسم تبي كلِملاو «تّيِفوُتسا اهنأل
 ۰ و

 ءاهتميق هيلع بجت ثيح :''"اهئيع بهذأف ءاهب ئنز اذإ ام فالخب اذهو
 “نع يهو «ءايمعلا ةثجلا يف تبي كلانه كلملا نأل حلا طقسيو

 ةه ت رواف

 «هيلع َدَح الف :ٌمامإ هّقوف سيل يذلا مامإلا هَعَتص ””ءيش لكو) :لاق

 .(لاومألابو هب ُدَححْوُي هنإف :صاصقلا الإ

 نأ ِهْنِكِمُي الو «هريغ ىلإ ال ءهيلإ اهّتماقإو لاعت هللا ىح دودحلا نأل
 .“ديفي ال هنأل ؛هسفن ىلع حلا ميقي

 .اهينيع :خسُن يفو (۱)

 هدبع عقد ءاش نإ :هالوم ُرّيخُي هنإف «كولمم دبع يّئيع اقف نم :ةلأسم يه (۲)

 هل :الاقو ءناصْنّتلا هنم ذخأي الو «هكسمأ وأ «ةلماك هتميق هنم ذخأو «ءرقافلل ءوقفملا

 راتخملا ردلا رظني .ءايمعلا ةثجلا كسمأو «ةميقلا هنّمض :يعفاشلا لاقو «ناصقنلا ذأ

 .دبعلا ىلع ةيانجلا «(يبابلا ط) 770/7 نيدباع نبا عم

 .يدعس ةيشاح .دحلا هب بجي امم (۳)

 .ديفي الف ءروجزملا ريغ رجازلا نوكي نأ دب الو ءرجزلا هتماقإ ةدئاف نأل ()



 هبجوي ال ىذلاو «دحلا بجوي ىذلا ءطّولا ٤۸

 ه هو 9 و و ىو ىو هاهو جاو واه. هواه هه هاه« هه هه هلو هه يه GSC GCG GG هه ¢ هله

 وأ «هنيكمتب امإ «قَحلا يلو هيفوتسي هنأل ؛دابعلا قوقح فالخب
 .نيملسملا ةعتمب ةناعتسالاب

 يم: لاومألاو ا ضاضقلاو

 مكحك همكحف «عرشلا ٌقح :هيف ُبَّلَكملا :اولاقف :فذقلا ُدَح امأو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو .«"”ىلاعت هللا ىح يه يتلا دودحلا رئاس

 FH د د

 .دابعلا قوقح نم يأ )١(

 .مامإلا هب ذخاؤي الف يأ (۲)



 ۹ باب

 باب

 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 نع مهذب هتماقإ نع مُهْعَمَي مل راع دع دوهشلا َدهَش اذإو

 . ةصاخ فذقلا ٌدَح يف الإ .مهثداهش لبق مل : مامإلا

 بّرشب وأ ءٍةقرسب دوهشلا هيلع َدِهَّش اذإو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 ةقرسلا نِمَضو «هب َذَخْوي مل : نيح دعب ًانزب وأ ءرمخ

 باب

 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 مهُدْعَب هتماقإ نع مُهْعَنمَي مل «مداقتم ّدَحِب ٌدوهشلا دش اذإو) :لاق
 .ةصاخ فذقلا دح يف الإ «مهتداهش لبقت مل :مامإلا نع 8 ٠ 97 ٠ + ٠ ٠ وو °

 برشب وأ «ةقرسب دوهشلا هيلع َدِهَّش اذإو :“"ريغصلا عماجلا» يفو

 .(ةقرسلا نمَضو « "هب ذخؤي مل :نيح دعب ًانزب وأ ءرمخ

 .اندنع مداقتلاب لطبت ئلاعت هلل ًاقح ةصلاخلا دودحلا نأ :هيف لصألاو

 ا قوق اهدي نه نقلا هير اغلا ناخ

 )١( ص١508.

 .هالا“١ ةخسن ةيشاح .دحلاب يأ (؟)

 .ةيعفاشلا بتك نم يل رسيت اميف هيلع فقأ مل (۳)



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا 0۹۰

 ه هاو .٠ .ه هو وأو واو ٠و ده هه هه هه. .٠ هى و ده هو هاه SCC COSCO GGG GG هله

 .نيتجحلا ئدحإ وه يذلا رارقإلابو «ةماقإلا بجاو نّيقحلا نم ردحاو

 ريخأتلاف ءرتسلاو «ةداهشلا ءادأ :نيتبسح نيب ٌرّيخم دهاشلا نأ :انلو

 وأ «هتجيه ةنيغضل :كلذ دعب ءادألا ىلع مادقإلاف :رْثَّسلا رايتخال ناك نإ

 .اهيف مِهّتِيف «هتكرح ٍةوادعل

 .عناملاب اًنقيتف ءآمثآ ًاقساف ريصي :رْثّسلل ال ٌريخأتلا ناك نإو

 .هسفن يداعي ال ناسنإلا نأل :رارقإلا فالخب

 ئتح «ئلاعت هللا ىح ُصِلاخ :ةقرسلاو ءرمخلا بْرُشو ءانزلا حف
 .ًاعنام هيف مداقتلا نوكيف «رارقإلا دعب اهنع ٌعوجرلا حصي

 ال اذهلو «هنع راعلا عفَد نم هيف امل ؛دبعلا قَح هيف :يفذقلا حو

 .دابعلا قوقح يف عنام ٌريغ ٌمُاقتلاو «رارقإلا دعب هنع ٌعوجرلا حصي

 الف ءئوعدلا مادعنا ىلع مهريخأت َلَمْحَيف «طْرَش هيف ئوعدلا نألو

 .مهقيسفت بجوي

 اع ك ف اا ةر توق
 .لاملل "ترش امنإو هرم ام ئلع «ئلاعت هللا تح

 وجو ٌربتعُي الف «ئلاعت هلل ًاَقَح ّدَحلا ِنْوَك ىلع ٌرادُي مكحلا ّنألو

 .درف لك يف ةمهتلا

 .ئوعدلا يأ )١(



 0١ اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 ه6 ا. واو و اهوا. ده ده اه و هاو هو ده هه ىو ها هه هه هو« هه CGS واه واو هه واو هله

 جف كلاما نسرورخ لغ ©"رارسنالاةرع ماه ةقرسلا نالو
 .امثآ ًاقساف ريصي نامتكلابو «همالعإ دهاشلا ىلع

 ءاضقلا دعب ةماقإلا عنمَي :ءادتبالا يف ةداهشلا لوبق عنمَّي امك مداقتلا 5

 ل ل رسما E ءاندنع

 ا نال ا لع ما ال نالا ذاق اب آت
 .دودحلا باب يف ا

 ةتس ىلإ «"”ريغصلا عماجلا» يف راشأو «مداقتلا ٌدَح يف اوفلتخاو

 .هللا همحر يواحطلا راشأ اذكهو «نيح دعب :لاق هنإف «رهشأ

 ””يضاقلا يأر ىلإ هضّوفو «كلذ يف رّدَقُي مل هللا همحر ةفينح وبأو

 .رصع لك يف
 وهو «لجاع هئود ام نأل ؟ رهشب هردق هنأ : هللا جر دمت نعو

 .حصألا وهو انوش نر یاو ا ظنا ف تاز

 لبقث : ناك اذإ امأ ءرهش ةريسم مهنيبو يضاقلا نيب نكي مل اذإ اذهو

 .ءافخلا يأ )١(

 . ٤۲۲/۸ ةيانبلا .مامإلل ضّوفم وهف ءءاضقلا نم :ءافيتسالا نإ يأ (1)

 . ٥٤۱ص )۳(

 .رهشأ ةتس :نيحلاو €3(

 .مامإلا :خسُن يفو (5)

 .رهش ةريسم يضاقلا نيبو مهنيب ناك يأ (5)



o۲اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا  

 ب هنا ا «ةنالفب ئنز هنأ لجر ئلع اودهش اذإو

 . عطقي مل : بئاغ وهو «نالف لام نم َقَرَس هنأ اودهش نإو

 . لحي مل : اهنوفرعُي ال ةأرماب ئنز هنأ اودهّش نإو

 ذب َّرقأ نإو

 هتعواط اهنأ نارخآو ءاههّركتساف «ةنالفب ئنز هنأ نانثا دهش نإو

 .ةمهتلا ققحتت الف «مامإلا نع مهُدْمُب عناملا نأل ؛مهتداهش

 .هللا همحر دمحم دنع "”كلذك :برشلا ٌدَح يف مذاقتلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف كيتأي ام ىلع «ةحئارلا لاوزب رقي :امهدنعو

 هنإف :ةبئاغ "ةنالفو «ةنالفب ئنز هنأ لجر ىلع اودهش اذإو) : لاق

 .(عطقي مل :بئاغ وهو «ِنالف لام نم قّرَس هنأ اودهش نإو

 نود «ةقرسلا يف طْرَش يهو «ئوعدلا ٌمدعتت ةبْيَعلاب نأ :قرفلاو
 .موهوملاب ربتعم الو «ةهبشلا ئوعد مّهونُت "”روضحلابو ءانزلا

 اهنأ لامتحال ؛(ُدَحَي مل :اهنوفرعُي ال ٍةأرماب ئنز هنأ اودهش نإو) :لاق

 .رهاظلا وه لب «هتمأ وأ «هثأرما

 .هتمأ وأ .هثأرما هيلع ئفخَت ال هنأل ؛(دح :كلذب َرقأ نإو) :لاق

 :هثعواط اهنأ نارخآو ءاههّركتساف «ةنالفب ئنز هنأ نانثا دهش نإو) :لاق

e 

 .رهشب ردقم يأ )١(

 .ةنالفو :نيونتلاب حست د يف تطبضو (۲)

 .ةبئاغلا 35 رملا روضحب يأ (۳)



 o اھىع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاعيمج امهنع حلا ءىرذ

 .ةصاخ لجرلا دي : الاقو

 : ةرصبلاب اهب ئنز هنأ نارخآو «ةفوكلاب ٍةأرماب ئنز هنأ نانثا دهش نإو
 .ًاعيمج امهنع حلا َءىرذ

 وع ١ 7 2 و

 همحر رفز لوق وهو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اعيمج امهنع دحلا ”ىرد

 .ولاعت هللا
 ۋو

 دقو. بجوملا لغ افافال فاح لجرلا جت -ةالاقز)

 .هاركإلا يهو «ةيانج ةدايزب امهرلحأ

 ملو ءاهّقح يف بجوملا ققحت طش اهتيعاوط نأل ؛اهبناج فالخب
 .امهفالتخال ؟تبثي

 .امهب موقي ٌدحاو لف انزلا نأل ؛ هيلع ٌدوهشملا فلتخا هنأ :هلو

 .اهل نْيقؤاق اراص ةيعاوطلا يدهاش ألو

 ةهركم اهانز نأل ؛هاركإلا يدهاش ةداهشب امهنع حلا طقسي امنإو

 2 كلذ يف نيمصخ اراصف ءاهئاصحإ طقس

 اهب ْئنز هنأ نارخآو «ةفوكلاب ٍةأرماب ئنز هنأ نانثا دهش نإو) :لاق

 دقو ءانزلا لْعِف هب دوهشملا نأل ؛(ًاعيمج امهنع حلا ةىرُد :ةرصبلاب

 .ةداهشلا باصن امهنم رلحاو لك ىلع مّ ملو «ناكملا فالتخاب فلّتخا

 .انزلا كلذ تابثإ يف يأ )١(



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا 0

 ًاعيمج ةأرملاو «لجرلا لح : ٍدحاو تيب يف اوفلتخا نإو

 ا نیلا عولط دنع ةلْيَخُتلاب ٍةأرماب ىنز هنأ را دهش نإو

 .ًاعيمج مهنع الحلا َءىرذ : ٍدْنِم رْيدب سمشلا عولط دنع اهب ئنز هنأ

 ىلإ ًارظن ؛داحتالا ةهبشل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ ؛ٌدوهشلا حي الو

 .ةأرملاو «ةروصلا داحتا

 :هانعم ؛(ًاعيمج ةأرملاو «لجرلا لح :رلحاو تيب يف اوفلتخا نإو) :لاق

 ناش اشو «ةيواز يف انزلا ْئلع نينثا لك دهشي نأ

 .ةقيقح ناكملا فالتخال ؛الحلا بجي ال نأ :ٌسايقلاو

 ىف لعفلا ءادتبا نوكي نأب ء.ٌنكمم قيفوتلا نأ :ناسحتسالا هجو

 5 يف عقاولا نأل وأ «بارطضالاب «ئرخأ ةيواز يف ءاهتنالاو «ةيواز

 ءرّخؤملا يف رّخؤملا يف نّمو «مدقملا يف ملقملا يف نم هبسحيف «تيبلا

 .هدنع ام بسحب مهنم راحاو لك ٌدهشيف

 «سمشلا عولط دنع ؛©'ةلْيَخُنلاب ةأرماب ئنز هنأ ةعبرأ دهش نإو) :لاق
 .(اعيمج مهنع الحلا ىرُد : دنه رْيَدب سمشلا عولط دنع اهب ٰینز هنأ ااو

 .نيع “ريغ نيقيرفلا ر دحأ بذكب انقيِت االف :"”امهنع امأ

 )١( ةيانبلا 2595/7 برغملا .ماشلا تمس «ةفوكلا نم بيرق عضوم ٤۲۸/۸.

 يفو 0544/7 برغملا ٠٤/١ ريدقلا حتف .ةفوكلا رهاظب بيرق عضوم (1)

 .ةريحلاب :ئرغصلا دنه رْيَد :041/7 نادلبلا مجعم

 .ةأرملاو لجرلا يأ (۳)

 .ءارلا رسكب .ريغ :خسُن يف تطبضو )٤(

 .ھ



 00 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 . مهنعو ءامهنع حلا ءىرُذ : : ركب يهو انزلاب ٍةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإو

 يف نودودحم وأ «نايمُع مهو ءانزلاب لجر ئلع ةعبرأ دهش نإو

 ب الو و مهنإف : يفذق يف دودحم وأ دبع مهدحأ وأ «يفذق

 . هيلع دوهشملا

 .اوُدَحُي مل : اسف مهنأ َرْهَظ وأ قاس مهو كلذب اودهش نإو

 .قيرف لك قاليص لامتحالف :دوهشلا نع امأو

 ءامهنع الحلا ةىرذ :ٌركب يهو انزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإو) :لاق
 .ةراكبلا ءاقب عم 'ققحتي ال انزلا نأل ؟(مهنعو

 ٌةَجُح َنهُتداهشو ءٌركب اهنإ :َنلَقف ءاهيلإ َنْرَظَت ءاسنلا نأ :ةلاسملا ئنعمو
 الر. اع حلا طقم اذهلف «هباجيإ يف جب كتبو دخلا ظاقتإ ن
 .مهيلع بجي

 نودؤدحم وأ ءَنايْمُع مهو ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو) :لاق

 حالو نود مهنإف :وفذق يف ةذحم وأ دبع مهدحأ و وأ ءيفذق يف

 مهو هلا ت :فيكف «لاملا مهتداهشب تبثي ال هنأل ؛(هيلع دوهشملا

 ! ؟ةداهشلا ءادأ لهأ نم اوسيل

 انزلا نأل ؛انزلا ةهبش ْتبِثَت ملف «ءادألاو لّمحتلل ٍلهأب سيل ٌدبعلاو
 .ءادألاب تبثي

 مل :قاّسف مهنأ َرَهَظ وأ «ٌقاّسف مهو كلذب اودهش نإو) :لاق

 3 هئادأ يف ناك نإو ٍلّمحتلاو ءادألا له نم قسافلا نأل ؛(اودحي

 تبثتف ءاتلتع دف هتداهشب اق نعت ول اذهلو ي همن ١ ؛ روصق

 .انزلا ةهبش مهتداهشب
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 2و 5 و 92
 .اودح : ةعبرأ نع دوهشلا ددع صقن نإو

2 : 2 

 مهدحأ دجو مث «مهتداهشب برضف ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو
 #2 0 3 0 « + +٠

 .نودَحي مهنإف :يفلق ىف ادودحم وأ «ءادبع

 . برضلا شرا لاملا تيب ىلع الو . مهيلع سيلو

 اذهلف ءانزلا مدع ةهبش ةهنش تش ىلا ةمهتل ؛ءادألا يف روصق رابتعابو

 ."”ناّدحلا عنتمي

 سيل قسافلا نأ :هلصأ ىلع ءانب ؛هللا همحر يعفاشلا فالخ هيف ايو

 “دنع دبعلاك وهف «ةداهشلا لهأ نم

 ال ذإ َدَقَذَق مهنأل ؛(اوُدُح :ةعبرأ نع ٍدوهشلا دع صمت نإو) :لاق
 ."اهرابتعاب :يفذقلا نع ةداهشلا جورخو .ٍددعلا ناصقن دنع ني

 دجو ٤ «مهتداهشب برضف ءانزلاب لجر ئىلع ةعبرأ دهش نإو) :لاق
 ذإ < ٌةفَدَق ةفذق مهنأل ود مهنإف :وفذق يف اود وأ ءاذيغ مهدحأ

 .ةثالث دوهشلا

 .برضلا شْرَأ لاملا تيب ىلع الو «مهيلع سيلو) :لاق

 .دوهشلا ىلع فذقلا حو ههيلغ هرهقملا لع نزلا دعو

 دنع دبعلا ةداهشو ٤١١/۸ ةيانبلا .هدنع فذقلا لح ُدوهشلا حي أ )۳

 .۲۷۱/۱۷ ريبكلا يواحلا .ةلوبقم ريغ ةلطاب يعفاشلا

 .دحلا ةماقإل يأ (۳)

 .ةبسحلا رابتعاب يأ (5)



 OV اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «لاملا تيب ىلع هيف : مجر نإو

 .لاملا تيب ىلع ًاضيأ برضلا شرا : الاقو

 .برضلا هَّحَرَج ناك اذإ : هانعم : هللا هَمَّصَع فيعضلا ٌدبعلا لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «لاملا تيب ئلع هّتيردف :مجر نإو

 .لاملا تيب ىلع ًاضيأ برضلا شرا :الاقو

 .(برضلا هَحَّرَج ناك اذإ :هانعم : هللا همصع فيعضلا ٌدبعلا لاق

 .برضلا نم تام اذإ :يفالخلا اذه ئلعو

 .نونمضي :امهدنعو «هّدنع نونمضي ال :دوهشلا عجر اذإ :اذه ئلعو

 حرجلا نع ٌزارتحالا ذإ ءبرضلا قَلطم مهتداهشب بجاولا نأ :امهل
 «مهتداهش ىلإ فاضيف ءهريغو حراجلا مظتنيف ءعّسّولا نع جراخ

 .عوجرلاب نوئمضُيف
 ىلإ دآلجلا ّلْعِف لقتني هنأل ٍ؛لاملا تيب ئلع بجت جرا دغو

 مجرلاك راصف «مهلام يف ةمارّعلا ُبجتف «نيملسملل تاغ وهو « يضاقلا

 .صاصقلاو

 ريغ ملؤم برض وهو ,"”دحلا وه بجاولا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 هلق وهو « براضلا يف ىنعمل الإ ًارهاظ احراج عقي الف « كلهم الو حراج

 ؛حيحصلا يف «نامضلا هيلع بجي ال هنأ الإ هيلع َرصَتقاف «هتياده

 .دلجلا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو )١(

 دوهشلا ىلإ فاضي نأ ريغ نم «براضلا ىلع كالهلا وأ حرجلا رصتقاف يأ )١(

 .470/4 ةيانبلا .يضاقلا وأ



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا 0۸

 . دَحَي مل : انزلاب لجر ىلع ٍةعبرأ ةداهش ئلع ةعبرأ َدهَش نإو

 اا ا مل: ناكملا كلذ يف اعا نع ارد مت نولرألا اج و

 كح دح : دحاو حجر املكف ءمجرف ءانزلاب لجر ئلع ةعبرأ دهش اذإو

 .ةيدلا عبر مرغو ؛هّدحَو عجارلا

 .ةمارلا ةفاخَم ؛ةماقإلا نع سانلا عنتمي ال يك

 ؛(دحي مل :انزلاب لجر ئلع ٍةعبرأ ةداهش ىلع ةعبرأ دهَش نإ نإو) :لاق

 اهلمحت ىلإ ةرورض الو «ةهبشلا ةدايز نم "اهيف امل

 مل :ناكملا كلذ يف ةئياعملا ىلع اودهشف نولوألا ءاج نإف) :لاق

 فأ دخ

 هجو نم تدر دق مهتداهش نأل ؛هنيعب انزلا كلذ ىلع اودهش :هانعم

 رمألا يف مهَماقَم نومئاق مه ذإ «ةثداحلا هذه نْيَع يف عورفلا ةداهش درب

 .ليمحتلاو

 دوهشملا نع حلا ٌعانتماو «ليماكتم مهددع نأل :ٌدوهشلا ُدَحُي الو

 .هباجيإل ال ءّدحلا ءردل ةيفاك يهو «ٍڌهبش عونل هيلع

 :دحاو عجر امّلكف «مجرف ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو) :لاق

 .(ةيدلا عبر مرغو «هدحو عجارلا لح

 نوكيف «قَحلا عابرأ ةثالث :هتداهشب بي س يقب هنألف :ةمارغلا امأ
 م وو

 عب ةداهسب ر مجارلا ةداهشب فلاتلا

 .عورفلا ةداهش يف يأ )١(



 0۹ اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 7 س م 3 5

 .اعيمج ا : مهنم لحاو عجر ئتح هيلع دوهشملا دَحِب مل نإف

 . هيلع دوهشملا نع حلا طَقَسو

 هلصأ ىلع ءانب ؛لاملا نود «"”لتقلا بجي :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .'رلاعت هللا ءاش نإ تايدلا يف هنيبنسو «صاصقلا دوهش يف

 .هللا مهمحر ةثالثلا انئاملع بهذمف : حلا امأو

 دقف :يح فذاق عجارلا ناك نإ هنأل ؛دَحُي ال :هللا همحر رفز لاقو

 ثرويف «يضاقلا مكحب ٌموجْرَم وهف :ٍتيم فذاق ناك نإو «توملاب لطب
۶ 
 .ةهبش كلذ 0 2

 هثداهش خسف هب نأل ؛ عوجرلاب ًافذَق ُبلقنت امنإ ةداهشلا نأ :انلو

 ىنتبي ام خسفنيف «ةجحلا تخسفنا دقو «تيملل ًافْذَق لاحلل َلِوُجَف

 .ةهبشلا ثروُي الف ءهَقَح يف ءاصقلا وهو ؛"”هيلع

 ءاضقلا مايقل ؛هريغ قح يف نصحم ريغ هنأل ؛هريغ هَقَذَف اذإ ام فالخب

 اوُلَح :مهنم ّدحاو ّعَجَر ىتح هيلع ٌدوهشملا حي مل نإف) :لاق

 .(هيلع دوهشملا نع حلا طقسو اني

 تدكأت ةداهشلا نل ؛ةصاخ عجارلا لح :هللا همحر دمحم لاقو

 .ءاضمإلا دعب ْمَجَر اذإ امك .عجارلا قَح يف الإ خسفنت الف ءءاضقلاب

 .17 /1 مألا .عجارلا لتق يأ (۱)
 . ٤۳۷/۸ ةيانبلا .مالكلا ليوأت ىلع «ةجحلا يأ (؟)



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا 1

 .هيلع ءيش الف : مهّدحأ َعَجَرَف .ةسمخ اوناك نإف

 . ةيدلا عبر اَمِرَغو ءادح :ٌرَخآ عجر نإف

 000 ةوهشلا اذإف ءّمجرف ءاوكُرف ءانزلاب لجر لع ةعبرأ هش نإو

 لبق مهنم دحاو ّمَجَر اذإ امك راصف ءءاضقلا نم :ءاضمإلا نأ :امهلو

 هلع ووهشملا نع الحلا طفي اذهلو-ءءاضقلا

 .ًاعيمج اودح :ءاضقلا لبق مهنم ٌدحاو َعَجَر ولو

 ر لع قديم لوألا ؛ةصاخ عجارلا حي :هللا ةو وقرا لاق

 ءاضقلا لاصتاب ةداهش ٌريصي امنإو «لصألا يف فدك مهّمالك نأ :انلو
 :نودحيف «ًافذق يقب :هب لص مل اذإف «هب

 يِقب هنأل ؛("هيلع يف الف : مهدحأ عجرف دي اوناك نإف) :لاق

 لا اش قولا دا قي م

 .(ةيدلا عبر ام رغو ءادح :رخآ عجر نإف)

 .انركذ امف :دحلا امأ

 ٌربتعملاو «قحلا عابرأ ةثالث :هتداهشب ئقبي نَم يقب هنألف :ةماّرَعلا امأو

 ."”فرُع ام ئلع «َعَجَر نم عوجر ال «يِقب نم ءاقب

 ةوهشلا اذإف ءّمجّرف ءاوكزف ءانزلاب لجر ىلع ٌةعبرأ دش نإو) :لاق

 .مهيلع :خسُ يفو (۱)
 .ةداهشلا باتك يف (۲)



 1 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 ل رو و 7

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع نيكزملا ىلع ةيدلاف : ٌديبع وأ «”سوجَم

 .لاملا تيب ىلع يه : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 مم ص ه 0 م 5

 . .برضف ءهمّْجَرب يضاقلا َرَمأف ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع نيكزملا ىلع ةيدلاف :ديبع وأ «سوجُم

 .ةيكزتلا نع اوعجر اذإ :هانعم
 .(لاملا تيب ىلع يه :هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو)

 .مهلاحب انوع عم ةيكزتلا اندّمعت :اولاق اذإ اذه :ليقو

 دوهشملا ىلع اونا اذإ امك راصف ءًاريخ دوهشلا ىلع اَونْنَأ مهنأ :امهل

 .هناصحإ ئلع اودهش نأب «ًاريخ هيلع
 يف ةيكزتلا تناكف «ةيكزتلاب :ةّلماعو َةَجُح ٌريصت امنإ ةداهشلا نأ :هلو

 .اهيلإ مكحلا ُفاضْيف هللا ٍةَلِع ئنعم
 .طرشلا ضحَم هنأل ؛ناصحإلا دوهش فالخب

 اذإ اذهو ءاورّبخأ :وأ «ةداهشلا :ةظفلب اودهش اذإ ام نيب قرف الو

 ظ .مالسإلاو ةيرحلاب اوربخأ

 دبعلا نأل ؛نونّمضَي ال :ٌديبع مهنأ اورّهَظو ءلوُدُع مه :اولاق اذإ امأ
 .الدع نوكي دق

 .ةداهش مهُمالك عقي مل هنأل ؛دوهشلا ىلع نامض الو

 .هنع ثّروُي الف «تام دقو ءًاّح اوفَذَق مهنأل :فذقلا لح نوُدَحُي الو

 َبَرَضف «همْجرب يضاقلا َرَمأف ءانزلاب لجر اغ را دهس ادو لاق



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا ۲

 .ًاناسحتسا هلام يف ةيدلا لتاقلا ئلعف : ًاديبع ٌدوهشلا جو مث هّقُدَع لجر

 .لاملا تيب ىلع ةيدلاف : ًاديبع اودجو مث َمجْر نإو : لاق
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 .«ًاناسحتسا هلام يف ةيدلا لتاقلا ئلعف :ًاديبع ٌدوهشلا جو مث هَقُنَع لجر و

 .قح ريغب ةموصعم ًاسفن لَ هنأل ؛صاصقلا بجي :سايقلا يفو

 .ةهبش ثروأف «لتقلا تقو ًارهاظ ٌحيحص ءاضقلا نأ :ناسحتسالا جَو
 .دعب ةجح رصت مل ةداهشلا نأل ؛ ”ءاضقلا لبق هّلتَق اذإ ام فالخب و

 هّلظ اذإ امك راصف «حيبم ليلد ئىلع ًادمتعم «مدلا حابم هّلظ "”هنألو

 .مهتمالع هيلعو ءًایبرح

 .دمعلا لقعت ال لقاوعلاو ٠ دمع هنأل :هلام يف ةيدلا بجتو

 ."لتقلا سفنب ّبَجَو هنأل :نينس ثالث يف كلذ بجيو

 «هنأل ؛(لاملا تيب ىلع ةيدلاف :ًاديبع اودجأو مث مج نإو) :لاق

 .”هيلإ هلعِف لقنيف «مامإلا رمأ لثتما
 .اذه اذك ءانركذ اّمِل ؛لاملا تيب يف ةيدلا ُبجت :"”هسفنب مامإلا هرمشاب ولو

 .صاصقلا بجي ثيح )١(

 ...حيحص ءاضقلا نأ :ناسحتسالا هجو يف هلوق ئلع فطع (۲)

 .رارقإلاب ال (۳)

 .همجر يذلا يأ (5)

 .مامإلا ىلإ همجر يذلا اذه لعف لقنيف يأ (0)

 .هسفنب مجرلا مامإلا رشاب يأ )١(



 i اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 . مهتداهش ْتَلبُق : رظنلا اندَّمعت اولاقو ءانزلاب لجر ئلع اودهش اذإو

 دق ةأرما هلو ءَناصحإلا ركنأف ءانزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو

 . مجري هنإف : هنم تدَّلو

 .هرمأ روتي مل هنأل ؛هقنع بَّرض اذإ ام فالخب

 تلق رشا نادك اهلاقو. .ءاتزلا. لر قله رتوش ازا لا
 هَبشأف «"”ةداهشلا لمحت ا ؛مهل "”رظنلا حابي هنأل ؛(مهثداهش

 .ةلباقلاو بيبطلا

 ةارما هلو« ةاضحألا ناق ءانزلاب ردو لغ ةعبزأ دهش"اةزؤ) لاق
 1 .(مجيرُي هنإف :هنم تدل دق

 تابثب مكحلا نأل ؛طئارشلا رئاس دوجو دعب لوخدلا رني نأ :هانعم
 .هيلع لوخدلاب مكح :هنم بسلا

 .ةعجرلا بقع :اهقّلط ول اذهلو

 .هلثمب تبكي :ناصحإلاو

 .ئنزلا عضوم ىلإ يأ )١(

 يواحطلا رصتخم حرش يف صاصجلا مامإلا اهركذ يتلا ةلدألا نمو (۲)
 تيأرأ !هللا لوسر اي :لاق هنع هللا يضر ةدابع نب دعس نأ» :كلذ زاوج ىلع 5

 ملسم حيحص .«معن :لاق !؟ءادهش ةعبرأب يتآ هُلهمْأَأ !ًالجر يتأرما عم تدجو ول
 .(۱۷) ۸۳۳/۲ أطوملا .(215)

 نييبت .قسفلاب مهسفنأ ىلع مهرارقإل ؛مهتداهش لبقُت ال :ةيفنحلا ضعب لاقو
 ١145/7. قئاقحلا



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا ٤

 هَ - 0 هام 1

 . مجر : ناتأرماو لجر ناصحإلاب هيلع َدهَشو «هنم ْتَدَلَو نكت مل نإف

 :ناتآرماو لجر ناصحإلاب هيلع َدهَشو «هنم ْتَدَّلَو نكت مل نإف) :لاق

 ١ مج
 .هللا انهي 7 ىعفاشلاو «رفزل ًافالخ

 ريغ يف ةلوبقم ريغ نهتداهش نأ «هلصأ /رلع م هلل همحر يعفاشلاف

 .لاومألا

 ظّلغتت ةيانجلا نأل ؛ةلعلا ينعم يف طرش هنإ :لوقي هللا همحر رفزو
 ءاسنلا ةداهش 0 الف ءةلعلا ةقيقح هبشأف «هيلإ مكحلا فاضيف «هدنع

 .ءردلل ًالايتحا ؛هیف

 هقتعأ هنأ «ملسملا هدبع ئنز دق يمذ ىلع ناّيمذ دهش اذإ امك راصف

 .انركذ امل ؛لبَقُي ال :انزلا لبق

 ءانزلا نع ةعئام: اهنأو :«ةذيمسلا لاتضللا نه راغ ناضحالا نأ الو
 ا م نق نوكي لف د اه راع

 .ةلاحلا هذه ريغ يف "هب اودهش اذإ امك راصو

 تبثي ال امنإو ءامهتداهشب تبكي قتعلا نأل ؛"”ركذ ام فالخب

 .ملسملا هب ٌررضتي وأ «ملسملا هرني هنأل ؛ خيراتلا

 )١( ريبكلا يواحلا 85/9".

 ) )۲.ناصحإلاب يأ

0 6 

 .هللا همحر رفز مامإلا يأ (۳)



 10 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا

 .اندنع نوُنَمْضَي ال : ناصحإلا دوهش عَجَر نإف

 .(اندنع نوُنَمْضَي ال :ناصحإلا دوهش ّعَجَر نإف) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ؛مدقت ام عرف وهو «هللا همحر رفزل ًافالخ

3Fد د د د  



 برشا دح باب 5

 برشلا دح باب
 2 ےس 4 8 5 - 5 - ت

 «ناركس هب اوؤاج وأ ‹ةدوجوم اهحيرو خاف ‹رمخلا برش نمو

 .دحلا هيلعف : كلذب هيلع دوهشلا دهشف
 7 o كوع نإ ىلإ 3

 .ةدوجوم اهحيرو رقأ اذإ كلذكو

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ّدَحُي مل :اهتحئار باهذ دعب ٌرقأ نإو
 0 و 4. 05 و 0

 . لحي : هللا همحر دمحم لاقو «هللا امهمحر

 برسشلا دح باب

 و وون 2 2 17 7

 هب اوؤاج وأ « ةدوجوم اهحيرو ٌلخأف «رمخلا برش نمو) :لاق

 .دحلا هيلعف :كلذب هيلع ُدوهشلا دهشف «َناركس

 ملو «تَرَهَظ دق بْرُشلا ةيانج نأل ؛(ةدوجوم اهُحْيرو ّرقأ اذإ كلذكو
 .دهعلا مداقتي

 «هودلجاف :رمخلا برش نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هيف لصألاو
 ."0هودلجاف : داع نإف

 يبأو ةفينح يبأ دنع حي مل :اهتحئار باهذ دعب ّرقأ نإو) :لاق
 و 93

 .دحي :هللا همحر دمحم لاقو « هللا امهمحر فسوي

 نابح نبا هححصو ء«(60551) يئاسنلا ننس «(55/85) دواد أ ننس (۱)

 ١٠١. 5/57 ةياردلا )٤٤٤٥(.



 ۷ برشلا دح باب

 دنع حي مل :ٌركسلاو اهحْيِر ّبَهَّذ ام دعب هيلع اودهش اذإ كلذكو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 قو 5 ل چ

 .دحی : هللا همحر دمحم لاقو

 يبأ دنع حي مل :ركسلاو اهُحْير بَهَذ ام دعب هيلع اودهش اذإ كلذكو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 «قافتالاب «قداهشلا لوبق نمي مداقتلاف «(َدَحُي :هللا همحر دمحم لاقو
 ققحتي َريخأتلا نأل اذهو ءانزلا دحب ًارابتعا ؛هدنع نامزلاب ٌردقم هنأ ريغ

 :©0ليق امك «هريغ نم نوكت دق ةحئارلاو «نامزلا يضُمب

 الَجْرَمّسلا تكا لب ال مهل تلقف ةمادم تْبِرَش هَكْنإ يل نولوقي

 :هيف هنع هللا يضر دوعسم نبا لوقل ؛ةحئارلا لاوزب دقي :امهدنعو

 ""«هودلجاف :رمخلا ةحئار مُثدجو نإف «هوهکنتساو «هوزیزمو هولِتلَت»

 برقلا ىلع لئالدلا ئوقأ نم رثألا مايق نألو

 )١( «يدسألا هللا دبع نب ةريغملا يدعسلا رشيقألا رعاشلا ناويد يف ص١٠6«

 )ت۸٠ه(« .مالسإلا لوأ يف أشنو «ةيلهاجلا يف دلو ثيح ءًاليوط رّمْعو

 فنصمو «يخركلا رصتخمو «يثراحلل ةفينح يبأ دنسم يف بيرق ظفلب ءاج (۲)
 يناربطلل ريبكلا مجعملاو (A11) ةا يآ 5 >)1۳014) قازرلا دبع

 ...هوزمزمو «هورّترت : ظفلب نكلو ۲۰٠/۳ رابخإلاو فيرعتلا رظني .«(/۸۲)
 ىف ءاج اذكهو «ه٤٤1 ةخسن ىف تبثم :هوهكنتساو «هوزمزمو «هولتلت :هلوقو

 44/4 ةيارلا بصن يف اذه تای ملو ءامهريغو رايتخالاو طوسبملاك ةيفنحلا بتك

 يأ :هورټرت :ْئنعمو «هوعزعز يأ :هولتلت :ئنعمو ءظفللا اذهب بيرغ :لاق اذلو

 .فنعب هوكرح يأ :هوزمزمو «هکنتسیل هوكرح



 برشلا دح باب 14

 رم نمو اويظدل «ناركس وأ «هنم جوت اهحيرو دوهشلا هذَخَأ نإف

 .ًاعيمج مهلوق يف دخ : ار نأ لبق كلذ دنا «مامإلا هيف رصم لإ

 دح : ديلا نم رس نمو

 حئاورلا نيب ٌرييمتلاو «هرابتعا رذحت دنع :نامزلاب ريدقتلا ىلإ ٌراصُي امنإو
 .لاّهجلا ىلع “"هبتشي امنإو «لولتسملل ٌنيكمم

 ٌدَح يف امك «هللا همحر ٍدمحم دنع هّلِطبب ال مداقتلاف :ٌرارقإلا امأو

 .هريرقت رم ام ىلع ءانزلا

 تبث برشلا ّدَح نأل ؛ةحئارلا مايق دنع الإ حلا ماي ال :امهدنعو

 يضر دوعسم نبا يأرب الإ عامجإ الو ,"”ههنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب

 .انيور ام ئلع «ةحئارلا مايق طَّرَش دقو «هنع هللا

 نم هب اوبهذف «ناركس وأ «هنم دجوت اهحيرو دوهشلا هذآ نإف) :لاق

 مهلوق يف دح :هب اوهتني نأ لبق كلذ عطقناف ا دعم

 يف مهني ال دهاشلاو ءانزلا دح يف ةفاسملا دعبك 0 اذه نأل ؛ (ًاعيمج

 .هلثم

 ماقأ هنع هللا يضر َرمع نأ يور اَمِل ؛(دح :ذيبّتلا نم ريكس نَمو) :لاق

 ." ذيبنلا نم ركس يبارعأ ىلع دحلا .MW) , - 2 ءو 024

 .رثألا يأ )١(

 )117١5( ملسم دنع ًابيرق يتأيس ام ىلإ ريشي هنأك ٠١5/7: ةياردلا يف لاق (۲)

 .رحلا يف ًاطوس نونامث ركسلاو رمخلا دح نأ ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ نم

 7١9/7. رابخإلاو فيرعتلا ٠١0/7« ةياردلا )17١16(« قازرلا دبع فنصم (۳)



 14 برشلا دح باب

 .اهاّيقت وأ ءرمخلا ةحئار هنم جو نم يلع َدَح الو
 و 2 و ê O و

 .اعوط هبرشو «ذيبنلا نم ركس هنأ ملعي ئتح ناركسلا دحي الو

 .ٌركسلا هنع لوز تح حي الو

 ا ا 0 ى ظرف 7 2

 .اطوس نونامث : رحلا يف ركسلاو رمخلا دحو

 ءاش نإ هيلع ّقَحّتسملا هدَح رادقمو ءركّسلا ٌدَح يف مالكلا "نيبو

 .ٰیلاعت هللا

 نأل ؛(اهأّيقت وأ را ةأر م دجو نم ىلع َدَح الو) : لاق

 .رارطضا ' "وا ءواركإ نع مقي دق برشلا اذكو ءةلوتحم ةحئارلا

 هبرشو «ذيبنلا نم ريكس هنأ َمّلعُي ئتح ناركسلا ٌدَحُي الو) :لاق
 "كارلا نب و «جنبلاك ّدَحلا بجوي ال :حابملا نم ركّسلا نأل ؛(ًاعْوَط

 .دحلا بجوي ال :هركملا برش اذكو

 .راجزنالا دوصقمل اليصحت ؛(ٌركسلا هنع لوزي تح حي الو) :لاق

 عامجإل ؛(ًاطْوَس نونامث :رحلا يف “ركسلاو رمخلا ٌدَحو) :لاق
 و نينجا ملا يضر اجلا

 .بابلا اذه يف ًابيرق )١(

 .رارطضاو :خسُت يفو )١(

 ريغ :نؤذربلاو «(كمر) رينملا حابصملا .نيذاربلا نم ثنألا :ةكمر :عمج (۳)

 48/١. طيسولا مجعملا .ءاضعألا ظيلغ «ةقلخلا ميظع «لاغبلاو ليخلا نم يبرعلا

 .رمخلا ريغ نم ركسلا يأ (5)

 .(1705) ملسم حيحص (4)



 بْرشلا دح باب ۷٠

 .انزلا ٌدَح يف امك .هندب ىلع قرفي

 .ًاطوس ةزغيرأ هدحف : ًادبع ناك نإو

 حي مل : عجر مث < ءركسلا وأ < رمخلا برب رقأ نّمو

 رم ام ىلع «(انزلا لح يف) انركذ (امك «هندب ىلع قرفي)

 .ةياورلا نم روهشملا يف درجي مث

 هب دري مل هنأل ؛فيفختلل اراهظإ ؛درجي ال هنأ :هللا همحر دمحم نعو
 0 ١

 5 صن

 : ااف ريثعي الف« ةرم فيفحتلا انرهظأ انآ ءروهشتلا هوو

 ىلع .؛فّصنم قرلا نأل ؛(ًاطوس نوعبرأ هدَحف :ًادبع ناك نإو) :لاق
4 . 0 

 . فرع ام

 هنأل ؛(لَحي مل :عجر مث كسلا وأ ءرمخلا بأرشب رقأ نمو) : لاق

 ٤0۸/۸. ةيانبلا .ديرجتلاب وأ «عطاق صن دحلاب دري مل يأ (1)

 ةيانبلا .هقفلا لوصأ يف يأ :يزارتألا لاقو «هتماقإو دحلا ةيفيك لصف يف يأ (۲)

2 . ۰ ۰ 

 ملو ءالغ اذإ رمتلا عيقن وه «فاكلاو نيسلا حتفب :508/4 ةيانبلا يف لاق (*)

 .بطرلا ٌريصع :ٌرَكّسلا :برغملا يفو «خبطُي
 ءرمخلا ىلع ال «برشلا ىلع فوطعم :ليق اذإ الإ مهللا «نيسلا مضب ئورُي الو

 عامسلا نكل «ةيبرعلا ثيح نم حيحص :ركسلاب َرقأ وأ ءرمخلا برش رقأ :ئنعم نأ ىلع
 لاوز دعب نوكي نأ امإ :ولخي ال رْكّسلاب رارقإلا نكل «نيتحتفب يأ «لوألا ىلع الإ عقي مل
 ركسلا نأل ؛زوجي ال ًاضيأ :يناثلاو «مداقتلل ؛زوجي ال :لوألاف :ركسلا لاح وأ ءركّسلا
 ها .نيسلا مضب ئورُيو «نيتحتفب :ركسلا نأ :هخيش نع ينيعلا لقن مث «هرارقإب حي ال



 ا برشلا دح باب

 .ةدحاو ةرم رارقإلاب و «نّيَدهاش ٍةداهشب برشا تبثيو

 .لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف لبث الو

 الو ءًاريثك الو ًاليلق ءًاقِطنَم لِقعَي ال يذلا وه : حُب يذلا ناركسلاو
 . ءامسلا نم ضرألا الو ؛ةأرملا نم لجرلا لقي

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :فيعضلا دبعلا لاق

 .همالك طلتخَيو يِذْهَي يذلا وه :الاقو

 .یلاعت هللا قح صلاخ

 .(ةدحاو ةرم رارقإلاب) تبثي (و «نيدهاش ةداهشب ْبرُشلا تبثيو) :لاق

 .نيّترم ٌرارقإلا طرتشُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ كانه هّنيبنسو «ةقرسلا يف فالتخالا ٌريظن وهو

 ,©”ةيلدبلا ةهبش اهيف نأل ؛(لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف َلَبُت الو) :لاق

 .نايسنلاو لالضلا ةمهتو

 الو ًاليلق ءاقطنم ل ال يذلا وه ا يذلا نارکسلاو) :لاق

 :ءامسلا نه را الو ال نم جل ل لو ارك

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :فيعضلا دبعلا لاق

 .فرُعلا يف ناركسلا وه هنأل ؛ (همالك طلتخیو يهي يذلا وه :الاقو

 «مهدوجو مدع لاح لاجرلا ةداهش نع لدبلا ةمهت اهيف ءاسنلا ةداهش نأل )١(

 .1417 /ةرقبلا .ةيآلا .4... نارق ٌَلُجَيَف ِكُجَي اتي َرَل نإ » :ئلاعت هلوق يف امك



 بْرشلا دح باب 4

 . هسفن ىلع هرارقإب نارکسلا ٌدَحُي الو

 .هللا مهمحر خياشملا ٌرثكأ لام هيلإو

 .دَحلل ًاءْرَد ؛اهاصقأب دودحلا بابسأ يف ذخؤُي هنأ :هلو

 ءيش نيب ٌرييمتلا هبأسيف «لقعلا ىلع ٌرورسلا بغي نأ :رْكّسلا ةياهنو
 .وحّصلا ةهبش نع ئرعَي ال :كلذ نود امو ؛ءيشو

 ؛عامجإلاب ."”هالاق ام :ةمرحلا ّقَح يف "”ركنسملا حدقلا يف ٌربتعملاو

 .طايتحالاب ًاذخأ

 ."'هفارطأو هتاكرحو هِتيْشِم يف هرثأ روهظ ربتعي هللا همحر يعفاشلاو

 .هرابتعال ىنعم الف «توافتَي امم اذهو

 بیلا: لاا دا 44: ف ا هوا رقاب نا کلا دحر الوز لا
 .ئلاعت هللا قح صلاح هنأل ؛ هردل لاتحیف «هرارقإ يف

 ؛يحاصلاك : “هيف ناركسلاو «دبعلا َقَح هيف نأل ؛فذقلا لح فالخب
 .هتافرصت رئاس يف امك هيلع ةبوقع

 .رمخلا ريغ ةمرحملا ةبرشألا يف ينعي )١(

 .همالك طلتخيو «يذهي يذلا وه يأ (؟)

 ۳۸۷/١١. ريبكلا يواحلا .برشلا درجمب لب (۳)

 ةيانبلا .ةقرسلاو برشلاو انزلا دح وحن «ئلاعت هلل ًاقح ةصلاخلا دودحلاب يأ (5)

1 . 

 .دبعلا قح يف يأ )0(



 7 برشلا دح باب

 ٠ه 60 65م 6. ا. و و اهو و هو و هه و هو هه اه هاه. ا هاه واهو هه اه هو هه هاهو هاه اواو ع CGO هاهو هله

 اقتالا باب نم رفكلا نأل ارم هتم ت ال :ناركسلا درا ولو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"””ركسلا عم "”ققحتي الف

FFان ين اين  

 )١( ريدقلا حتف .كاردإلا مايق عرف هنأل ؛ناركسلل داقتعا الو © /88.

 .داقتعالا يأ (۲)

 ةخسنلا يف كلذكو «ةعوبطملا ةيادهلا ست ضعب يف ٍةلمج ةدايز انه تءاج (۳)
 خسُنلا يف دجوت مل نكلو «ينيعلا ةلمجلا هذه حرش دقو ٤1۳/۸ ةيانبلا عم يه يتلا

 رهاظ يفو «هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو» :يه ةدايزلا هذهو «ةيطخلا
 .اهيف لاكشإلا حضاوو :تلق ها .ةدر نوكت :ةياورلا



Vفذقلا دح باب ٤ 

 فذقلا دح باب

 بلاطو ءانزلا حيرصب ًةنصحم ةأرما وأ ءًانصحُم ًالجر لجرلا َفَدَق اذإو

 .ًاًرح ناك نإ ًاطوس نينامث م مكاحلا هَدَح : دحلاب فوذقملا

 . هئاضعأ لع برضلا قّرفيو

 فذقلا دح باب

 ءانزلا حي ب خم اا ءاصحم الجر لجرلا فدك اذإو) :لاق

 3-3 ا اطر نينا مكاحلا هّدَح :دحلاب فوذقملا بلاطو

 7 م صو

 رهو ُدِرَجَف اد هس ةا اير يكصخمل صحا )نوم نیو :ئلاعت هلوقل

 .5 /رونلا .ةيآلا .# هدا جنونك َ

 .عامجإلاب ءانزلاب يمرلا :يمرلاب ٌدارملاو

 صتخم وه ذإ «ءاذهشلا نم ةعبرأ طارش ثا وهو ءهيلإ ةراشإ ِّصَنلا يفو

 .انزلاب

 .راعلا ْعْفَذ ثيح نم هَقَح هيف نأل ؛فوذقملا ةَبلاطم طرتشيو

 ا ا
 .انزلا ٌح يف رم اَمِل ؛ (هئاضعأ ىلع برضلا قرفيو) :لاق ہا ےک

 .ًارح فذاقلا ناك نإ يأ (۱)

 .فوذقملا ناضج طرتشيو يأ (۲)



 Vo فذقلا دح باب

 .وشحلاو ءوَرَفلا هنع عزي هنأ ريغ «هبايث نم درجی الو

 .ًاطوس نيعبرأ هَدَّلَج : ًادبع فذاقلا ناك نإو

 ًافيفع ءًاملسم ءًاغلاب ءًالقاع ءاَرْح فوذقملا ّنوكي نأ : ناصحإلاو

 .انزلا لعف نع

 ىلع ماقي الف «هب عوطقم ريغ هببس نأل ؛ (هبايث نم درجي الو) :لاق

 .انزلا دح فالخب «ةدشلا

 .هب مالا لاصيإ عنمَي كلذ نأل ؛(ونشحلاو ءُوْرَقلا هنع عري هنأ َريغ)

 .قرلا ناكمل ؛ (ًاطوس نيعبرأ "'”هَدَلَج :ًادبع فذاقلا ناك نإو) :لاق

 اا اا قاع ادع فودقملا درك نأ نالا و لاف
 .(انزلا ٍلْعِف نع ًافيفع

 .ناصحإلا مسا هيلع "”قّلطي هنألف :"”ةيرحلا امأ

 ام فض َنِهيََص » :ائلاعت هللا لاق

 .رئارحلا يأ .٠٠/ءاسنلا

 مدعل ؛نونجملاو يبصلا ُنَحْلَي ال َراعلا نأل ؛طرش غولبلاو لقعلاو

 .امهنم انزلا ٍلْعِف ققحت

 .دلج :خسُت يفو )١(

 .ةيرحلا طارتشا يأ )١(

 .قلطني :خسُت يفو .ناصحإلا :هيلع قلطي ةيرحلا ظفل يأ (۳)



 فذقلا دح باب ۷٦

 ةو

 . دحي هنإف : كيبأل تسل : لاقف ءهريغ بسن ئفن نمو

 : هل ىَعْدُي يذلا هيبأل ءنالف نباب تسل : بَّضَغ يف هريغل لاق نّمو م6
0 

 < 5 5 5 0 رو

 .دحي ال : بضغ ريغ ىف لاق ولو دپ

 . حي مل : هدج ينعي «نالف نباب تسل : لاق ولو

 سيلف :هللاب كرشأ نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :مالسإلاو
 (N) هما ىو
 . (« نصحمب

 هيف ىدا فداقلا اذكو 4 راغلا كل ل فعلا نال حلاو

 ن هنا :كيبأل تسل :لاقف «هريغ بست ئفن نمو) :لاق

 ّنأل ؛هّمَأل ٌفْذَق ةقيقحلا يف هنأل ؛ةملسم هن هنأ تناك اار

 .هريغ نع ال «ينازلا نع فني امنإ بسنلا

 يعدي يذلا هيبأل «نالف نباب تسل :بَّضغ يف هريغل لاق نّمو) :لاق

 هب داري :بضعغلا دنع نأل ب لت ريغ يف لاق ولو ن :هل

 تابا ی ابا هديب امو ی ةكاعملا هي ذا رغ یر دل ا فخ
 ١ .ةءورملا

 قداص هنأل ؛(دحي مل :هَدَج ينعي «نالف نباب تسل :لاق ولو) :لاق

 .همالك يف

 و

 .ازاجم هيلإ بّسني دق هنأل ؛اضيأ دحي ال :هدح لاس قلو

 .دحلا ةماقإ ةيفيك يف مدقت )١(



 WV فذقلا دح باب

 : هدحب بالا بلاطو «ةنصحم ٌةتيم هّمأو «ةينازلا ناي : هل لاق ولو

 .فذاقلا لح

 وهو «هفذقب هِبَسَت يف حدقلا عقَي نم الإ تيملل يفذقلا حب بِلاطُي الو
 . دلولاو «دلاولا

 ا اقوم ةه فاو ةيئازلا نايل لاف ىلو) لاق
 ا د ف

 ءهفذقب هبسَن يف حدقلا عقي نم الإ تيملل يفذقلا ٌدَحب ُبِلاطُي الو) :لاق

 فذقلا نركيف «ةيئرجلا ناكمل هب نحنا راغلا نأل 4(ةلؤلاو .كلاولا وهو

 ”ىنعم هل ًالوانتم

 اھ 2...ایک ر

 فذق هنأل ؛(فذاقلا دح :هدحب

 rl ۶ 5 286 و 59 95 4

 لح نأل ؛ثراو لكل ةبلاطملا قح تبثي :هللا همحر '' يعفاشلا دنعو

 E a ور افلا

 .هانركذ اّمِل لب «ثرإلا قيرطب تسيل ةبلاطملا ةيالو :اندنعو

 دلول تبثيو «لتقلاب ثاريملا نع مورحملل اندنع "”تبثي اذهلو

 .هللا همحر ٍدمحمل ًافالخ «نبالا دلول تبثي امك «تنبلا

 .هللا همحر رفزل ًافالخ «دلولا مايق لاح دلولا ٍدلول تبثيو

 .ةفاضإلاب .ٍةنصحم فذق هنأل :خسُن يف ًاضيأ تطبضو )١(

 ."55/19 بذهملا (۲)

 .فذقلا دحب ةبلاطملا قح يأ (۳)



 فذقلا دح باب ۷۸

 بلاطُب نأ ٍدبعلاو «رفاكلا هنبال زاج : ًانصحُم فوذقملا ناك اذإو
2 

 . دحلاب

 بلاطب نأ نبالل الو .ةّرحلا ِهّمُأ فْذَقب هالوم بلاطي نأ دبعلل سيلو
 .ةملسملا ةّرحلا همأ فذقب هابآ

 بِلاطُي نأ ٍدبعلاو «رفاكلا هنبال زاج :ًانصحُم فوذقملا ناك اذإو) :لاق
 0 .هللا همحر رفزل ًافالخ «(دَحلاب

 .هيلإ راعلا عوجرل ؛ىنعم هلوانتي فذقلا :لوقي وه

 .ىنعمو ةروص هل ًالوانتم ناك اذإ امك راصف ءاندنع ثرإلا هقيرط سيلو

 .دحلاب هذخایف «نصحم لجر يفذقب هريع هنأ :انلو

 ىلع ًارييعت عقيل ؛طْرَش انزلا ىلإ ُبَسُي يذلا يف ناصحإلا ّنأل اذهو
 .هدلو ىلإ لماكلا ُرييعتلا اذه عجري مث «لامكلا

 ؛هسفن فذقلا لوانت اذإ ام فالخب «قاقحتسالا ةيلهأ يفاني ال ٌرفكلاو

 .انزلا ىلإ بوسنملا يف ناصحإلا ٍدقَمل ؛لامكلا ىلع ٌرييعتلا ٍدَجوي مل هنأل

 نأ نبال الو لا همأ فذقب ءالوم بلاطي نأ دلل سيلو) لاف
 ا رسلان كنق ةا لاق

 .هنبا ببسب بقاع ال بألا اذكو «هرلبع ببسب بقاع ال ئلوملا نأل
 ."''«هرلبعب ديسلا الو «هرللوب دلاولا داق ال» :اذهلو

 هجّرخُي مل اذلو «يوبن ثيدح وه ًصنلا اذه نأ ئلع انه فلؤملا صني مل )١(
 يف ةيادهلا بحاص هركذيسو لو عضوملا اذه يف ةيارلا بصن بحاص



 ۷۹ فذقلا دح باب

 ه2 ا ا ا
 .دحلا لطب : فوذقملا تامف «هريغ فذق نمو
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 .عناملا مادعناو «ببسلا ققحتل ؛بِلاطي نأ هل :هريغ نم نبا اهل ناك ولو
 a سا ا ص 1
 .(دحلا لطب :فوذقملا تامف «هريغ فذق نمو) :لاق

 و

 .لطبي ال :هللا همحر ""ىعفاشلا لاقو
n. . 

 .اندنع يقابلا لطب :دحلا ضعب ميقأ ام دعب تام ولو

 ا عى ر ۶ 2

 .ثروي ال :اندنعو «هذدنع ثروي هنأ ىلع ءانب ؛ هل افالخ

 نع راعلا عفدل عرش هنإف «دبعلا قحو «عرشلا ىح هيف نأ فالخ الو

 .دبعلا ّقَح :هجولا اذه نوف «صوصخلا ىلع هب عفتني يذلا وهو «فوذقملا

 دخ :يمم هنمو ءارجاز عرش هنإ مث

o2قح ةيآ اذهو ءداسفلا نع مّلاعلا ءالخإ : "”رجازلا عْرَش نم ٌُدوصقملاو ت 3 5 1 2 ۶  
 .ماكحألا دهشت كلذ لكبو «عرشلا وش ا 5

 هجر كانهو «ثيدح هنأ ىلع كانه صنو -444/+ اصلا بجي امف تايانجلا
 .ةياردلا ىف رجح نبا اذه ىلع هعباتو «۳۳۹/ ٤ ةيارلا بصن بحاص

 «بارطضا هيف ثيدح اذهو :لاقو )١5٠5(« يذمرتلا ننس يف يور ثيدحلاو

 نبا ننس «ها .هب لتقي ال :هتبا لتق اذإ بألا نأ :ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 ةيارلا بصن رظنيو +: حيحص هدانسإ :لاقو (1ه9و95) ىقهيبلا ننس (TTT) هجام

 : ١17/5 ريبحلا صيخلتلا يف لاق دقو «ليوط مالك اهيف ةديدع قرط هلو ٤“

 .57/4 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ءها .تاقث هتاور نأل ؛هّدنس يقهيبلا حّحص

 .لا١/ه مألا )١(

 .رجاوزلا :خسُت يفو )١(



Aفذقلا دح باب  

 . هعوجر لبقب مل : َعَّجَر مث .فذقلاب ّرقأ نمو

 ىح بيلغت ىلإ لام هللا همحر يعفاشلاف :ناتهجلا تضراعت اذإو

 .عرشلا ئنِغو «هتجاح رابتعاب دبعلا قحل ًاميدقت ؛دبعلا
 هًالوتي :قَحلا نم دبعلل ام نأل ؛عرشلا ّقَح بيلغت ىلإ انريص نحنو

 ةيالوا هل هال 6 هتك كلذ الو: تي يغرم دلا وح نضيف الزم

 ."”هنع ةباين الإ عرشلا قوقح ءافيتسا يف دبعلل
 :اهيف فّلتخملا ٌعورفلا هيلع ٌجّرختت يذلا ٌروهشملا لصألا وه اذهو

 .عرشلا قوقح يف ال «دابعلا قوقح يف يرجي ثرإلا ذإ «ثرإلا :اهنم
 .هدنع حصيو ءاندنع فوذقملا ٌرفع حصي ال هنإف وفعلا :اهنمو

 .هنع ضايتعالا زوجي ال هنأ :اهنمو

 .يرجي ال :هدنعو رالف رج

 .هللا همحر يعفاشلا لوق لثم :وفعلا يف هللا همحر فسوي يبأ نعو

 اكحألا جّرخو ءدبعلا ىح بلاغلا نإ :لاق نّم انباحصأ نيو
 .رهظأ لوألاو

 فوذقملل نأل ؛(هعوجر لبق مل :عجر مث «فذقلاب ٌَرقأ نمو) :لاق

 هنأل ؛ئلاعت هللا ىح صِلاخ وه ام فالخب «عوجرلا يف هُبَذَكُيف ءاَقَح هيف
 :ةيفانل تذكم ال

 .هبئانب الإ :خسُت ىفو (۱)

 .41/0/4 ةيانبلا .ًارارم دحاو فذقب وأ ءةدحاو ةملكب ةعامجلا فذقب يأ (۲)



 ۸۱ فذقلا دح باب

 .دَحُي مل : يطب اي : يبرعل لاق نمو 3 6 6 ہہ ۶ء ي
 .يفذاقب سيلف : ءامسلا ءام َنباي : لجرل لاق نمو

 همر

 .يفذاقب سيلف : همآ جوز ئلإ وأ «هلاخ ئلإ وأ مَع لإ هست نإو

 يف ةيبشتلا هب داري هنأل ؛(دَحُي مل :يطَبَن اي :يبرعل لاق نّمو) :لاق

 .انلق اّمِل ؛يبرعب تسل :لاق اذإ اذكو ءةحاصفلا مدع وأ «قالخألا

 هب داري هنأل ؛(يفذاقب سيلف :ءامسلا ءام َنْباي :لجرل لاق نّمو) :لاق

 هاما ب يقل الاانا ؛ءافصلاو ةحامسلاو دلا يف هيبشتلا

 .هئاخسو

 سيلف :همأ جوز ىلإ وأ ءهلاخ ىلإ وأ «هّمَع ىلإ هّبسَت نإو) :لاق
 ابا يمسي ءالؤه نم داو لك نأل 4 (عقذأقب

 ليسا معرب كيابا۶ لإ كهلل مَعَ :ئلاعت هلوقلف :لوألا امأ
 .هل ًاًمَع ناك :ليعامسإو ء۳١ /ةرقبلا .4َقَحْسإَك

 ."00ْبأ :لاخلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :يناثلاو

 نم «يناّسغلا رذنملا نب نامعنلا :مهرهشأ نم «هب بَقُل لجر نم رثكأ كانه )١(
 ٤١/۸. مالعألا « 4/8/4 ةيانبلا .ةرجهلا لبق ٠١ ةنس يفوت «ةرّيِحلا كولم رهشأ

 يمليدلل سودرفلا يفو «بيرغ ثيدح :7/"101 ةيارلا بصن يف لاق (؟)

 .«هل ّدلاو ال نم دلاو لاخلا» :ًاعوفرم ۲

 مراكم يف يطئارخلا ئور :لاق ١١١/17 يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتإ يفو

 ًاريمع نأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاخ بهو نب ريمع نب دمحم نع «قالخألا



 فذقلا دح باب ۸۲

 : لبجلا دوعص هب ْتْيَنَع : لاقو «لّبجلا ىف َتْأَتَو : هريغل لاق نمو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو ءدح

2 0 w» 

 .دحي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .ةيبرتلل :ثلاثلاو

 دوعص هب تبنع :لاقو « لّبجلا يف تار :هريغل لاق نمو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ّدح :لبجلا

 ا دوعصلل هنم َرومهملا نأل ؛(دحُي ال :هللا ةمصصر دمحم لاقو

 :ترفلا م اريا كلف

 .لبجلا يف ائر تاريخلا ىلإ قراو

 .ادارم هررقي لبجلا ٌركذو

 نم برعلا َنِم نأل ؛ًاضيأ ًازومهم ةقحافلا يف لمعتسُي هنأ :امهلو

 .زومهملا نيلي امك ءَنّيلملا ُروِي

 سلجأ :لاقف «هءادر هل طسبف العاق ملسو هيلع هللا ئاص يبنلاو ءاج  هابأ ينعي

 .فيعض هدانسإو ««دلاو لاخلا امنإف «معن» :لاق .!؟هللا لوسر اي كئادر ئلع

 ينولجعلا اهنع لاق «ريمع نب دوسألا هيخأ نع ةصقلا هذه ئورُتو :يديبزلا لاق
 دصاقملا نع لقنو «فيعض دانسإب نيهاش نبا اهاور 58/١: ءافخلا فشك يف

 نم لكل تغقو ةصقلا لملف انهو 'ريدقت لغو لاق ۳١۸ ص يواغلل ةننجلا
 .ملعأ هللاو «ريمع هيخأو ءدوسألا

 )١( ةيانبلا رظني 41/4/48 .



 م فذقلا دح باب

 .نادحي امهنإف : تنأ لب ءال : لاقف «يناز اي : َرَخآل لاق نّمو

 الو ؛ةأرملا ي تح : تنأ لب ال : تلاقف اا : هتأرمال لاق نمو

 .ناعل الو دخ الف : كب تينز : تلاق ولو .ناعل

 اي :لاق اذإ ام ةلزنمب دارم ةا نيعُت باّبّسلاو بضغلا ةلاحو

 تا لاق وأ «يناز

 ذإ لع :ةملكب انورقم ناك اذإ دارم دوعصلا يعي امثإ لبجلا كِذو را و

 دق للا وه

 ؛ُلَحُي :ليقو ءانلق اَمِل ؛ُدَحُي ال :ليق :لبجلا ىلع تأنز :لاق ولو

 .هانركذ يذلا ئنعملل

 ؛(نادحُب امهنإف :تنأ لب ءال :لاقف «يناز اي :رخآل لاق نمو) :لاق

 ءطَلَغلا اهب كردتسي بفطع ةملك يه ْذِإ ءاز تنأ لب ءال :هانعم نأل
 .يناثلا يف ًاروكذم لوألا يف ٌروكذملا ٌربخلا ٌريصيف

 «ةأرملا تح :تنأ لب ءال :تلاقف «ةيناز اي :هتأرمال لاق نّمو) :لاق

 دَحلا بجوي :اهفذقو ءناعللا بجوي :هفذقو «نافذاق امهنأل ؛(َناعل الو

 «هل لهأب سيل : ي را نأل ؛ناعللا لاطبإ :دحلاب ةءادبلا يفو

 .دحلا ئنعم يف ناعللا ذإ «ءردلل لاتحُيف ءالصأ هسكع يف لاطبإ الو

 .(ًناعل الو دَح الف :كب تينز :تلاق ولو) :لاق

 رلحاو لك يف ٌكشلا عوقول ؛ةيناز اي :اهل لاق ام دعب تلاق :هانعم

 نود حلا بجيف «حاكتلا لبق انزلا تدارأ اهنأ لمتحي هنأل ؛امهنم
 .هنم همادعناو «هايإ اهقيدصتل ؛ناعللا



 فذقلا دح باب ۸٤

 . نعال هنإف : هافن مث «ٍللوب رقأ نمو
 . نيهجولا يف «هدلو : دلولاو ءدح : هب ّرقأ مث «هافن نإو

 .َناعِل الو َدَح الف : كباب الو «ينباب سيل : لاق نإو
 ...ةنعالملا َفَدَق وأ بأ مهل ْفَرعُي ال ٌدالوأ اهعمو .ةأرما فَّذق نمو

 ُتْنَكَم ام ينأل ؛حاكنلا دعب كعم ناك ام ياز :تدارأ اهنأ لمتحُيو
 .ةلاحلا هذه لثم يف ُدارملا وهو «كريغ ًادحأ

 هوجو ةا لا رع دلا نرد ناعللا تحب :ناسخلا "اذه غو
 نلفت هاجت م يوعز ديم كفالقلا

 «هرارقإب هّمِزَل بسنلا نال ؛(ْنِعالُي هنإف :هافن مث «رللوب َّرقأ نّمو) :لاق

 .نعاليف ءافذاق راص :هدعب يفنلابو

 ؛ناعللا لَطَب :هسفن بذكأ امل هنأل ؛(دح :هب أر «هافن نإو) :لاق

 «فذقلا ٌدَح :هيف لصألاو «بذاكتلا ةرورض هيلإ َرْيص يرورض ٌدلَح هنأل
 .ناعللا يف هانركذ فالخ هيفو «لصألا ىلإ ٌراصُي :بذاكتلا لطَب اذإف

 ءاقجال وأ اقباس هب هرارقإل ؛(نيهجولا يف ءهدلو :دلولاو) :لاق

 .دلولا نودب حصي امك «بسنلا عْطَق نودب حصي ناعللاو

 هنأل ؛ (ناعل الو لح الف :كنباب الو « ينباب سيل :لاق نإو) :لاق

 .افذاق ريصي ال هبو «ةدالولا ركنأ

 ةنعالملا فذق وأ بأ مهل فر رعي ال دالوأ اهعمو قارما فڏَق نمو) :لاق

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةأرملا ىلع :هلوق )١(



 Ao فذقلا دح باب

 . هيلع َّدَح الف : دلولا توم دعب اهّقَذَق وأ رح دلولاو ءٍدلوب

 .دحلا هيلعف : دلو ريغب ْتَنَعال ةأرما فق ولو
 و 2 2-0 *ه نس 2 ا

 . هفؤاق حي مل : هكلم ريغ يف امارح ائطو ءىطو نمو

 ةرامأ مايقل ؛(هيلع الح الف :دلولا توم دعب اهنذت وأ 4: «يح دلولاو «دلوب

 يهو ءاهيلإ ًارظن ؛ةفعلا تئافف «هل بأ ال دلو ٌةدالو يهو ءاهنم انزلا
 IS لمت

 .انزلا ةرامأ مادعنال ؛ (دحلا هيلعف :للو ريغب ْتّنَعال ةأرما فّذَق ولو) :لاق

 تاوفل ؛(هفؤاق حي مل :هكلم ريغ يف ًامارح ًائْطَو ءِطَو نَمو) :لاق

 .قداص فذاقلا نألو ا يهو لا

 حلا بجي ال ا امارح li ءىطو 0 نإ هيف لصألاو

 ديب وربع امم ناك إو «هنيعل مَرحملا ءطولا وه انزلا نأل ؛ِهِفْذَقِ

 اني: نيل هنأل

 .هنْيعل مارح :هجو نم وأ وجو لك نم كلملا ريغ يف ءطولاف

 .ةدّيؤم ةمرحلاو «كلملا يف ءطولا اذكو

 ورع ةموحلاف ٠ فوم ةمرحلا تناك نإف

 .دحلا مدعو «فذقلا دح يف )١(

 ٤۸۷/۸. ةيانبلا .هجو لك نم كلملا ريغ ىف ءطولاك (۲)

 اهنم رهاظ يتلا ةرحلا وأ «ةبتاكملا وأ ةجّوزملا هتمأ ءطوک ()



 فذقلا دح باب ۸٦

 ت 9 -- 2 a ا ت

 . هيلع دح الف : رخآ نيبو هنيب ةيراج ءىطو الجر فذق نمو

٤ r pA 503 م٥  
 . اهتينارصن يف تنر ةأرما فذق اذإ اذكو

0 ۶ 2 0 2 

 وأ .ضئاح يهو هتأرما وأ « ةيسوحم يهو هتمأ ئىتأ الجر فذق ولو

 .دحلا هيلعف : هل ةّيتاكم

 و و ف 0
 «عامجإلاب ةتباث ةدّيؤملا ةمرحلا نوكت نأ طرتشي هللا همحر ةفينح وبأو

 :ددرت ريغ نم ةا نوكتل 4 "'”روهسملا تدخلات وا

 لح الف :رخآ نيبو هنيب ةيراج ءىطو الجر فق نم) نأ : هّنايب (و)

 .هجو نم كلمل | مادعنال ؛ (هيلع

 ةر 3 ها ھل م . 8
 اهنم انزلا ققحتل ؛(اهتينارصن يف ْتَنَز ةأرما فذق اذإ اذكو) :لاق

 .دحلا اهيلع ّبَجَو اذهلو ءكلملا مادعنال ؛ًاعرش
 01 8 ا .» 0 4 ١

 یهو هتارما وأ «ةيسوجم یهو هتم ئىتأ الجر فذق ولو) :لاق

 525 و 3 20 رر

 يهو «كلملا مايق عم ةمرحلا نأل ؛(دحلا هيلعف :هل ةبتاكم وأ «ضئاح
 ۶ و و نإ

 .انز نكي ملف «هريغل ةمرحلا تناكف «ةتقؤم

 م و - 3

 وهو .ناصحإلا طقسي :ةبتاكملا ءطو نأ :هللا همحر فسوي ىبأ نعو
 0 ږد وى 5 3 5 و

 رقعلا همزلي اذهلو ءءطولا قَح ىف لئاز كلملا نأل ؛هللا همحر رفز لوق

 .ءطولاب
 1 و و 8 و

 0 .ةتقؤم يه ذإ «هريغل ةمرحلاو «قاب تاذلا كلي :لوقن نحنو
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 .باتكلا يعطق مومع دب ضب يذلا يأ )١(



 3 فذقلا دح باب

 و

 .لَحُي ال : ةعاضرلا نم هّتخأ يهو هتم ءىِطَو الجر َفَذَق ولو

 . هيلع َدَح ال : ءافو َكَّرَتو «تام ًابتاكم َفَدَق ولو

 همحر ةفينح يبأ دنع دح : ملسأ مث ماب جّوزت ًابسوجَم َفَدَق ولو

 .هيلع َدَح ال : الاقو ءهللا

 .دح :ًاملسم فذقف «نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو

 ؛ (دَحُي ال :ةعاضرلا نم هّتخأ يهو هّنمأ ءوِطَو الجر فدك ولو) :لاق

 .حيحصلا وه اذهو قدوم ةيوحلا ناك

 کل ؛(ةيلع د الا :ءافو. كرو «تام اتاكم فذ .ىلو) لاف

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر '''ةباحصلا فالتخا ناكمل ؛ةيرحلا يف ةهبشلا

 ةفينح يبأ دنع لح :ملسأ مث «هّمأب جّوزت ًايسوجَم َفَذَق ولو) :لاق

 .(هيلع ّدَح ال :الاقو «هللا همحر

 اميف ةحصلا مكُح هل :مراحملاب يسوجملا ّجُوَرَت نأ ىلع ءانب اذهو
 ."”حاكنلا يف رم دقو ءامهل ًافالخ «هدنع مهنيب

 هيف نأل ؛(دُح :ًاملسم َفَدَقَف «ننامأب انراد يبرحلا لخد اذإو) :لاق

 .دابعلا قوقح ءافيإ مزتلا دقو «دبعلا قَح

 ؟ًادبع مأ ًارح تومي له :ءافو كرتو تام اذإ بتاكملا يف اوفلتخا مهنإف )١(

 رظني «مهنع هللا يضر مهنع راثآلا ٌرْكْذو «بتاكملا باتك يف مهفالخ ٌرْكِذ يتأيسو
 .1941/7 ةياردلا

 .كرشلا لهأ حاكن باب يف ()



A۸فذقلا دح باب  

 .بات نإو هئداهش ْتَطَقَس : يفذق يف ملسملا دخ اذإو

 .ةمذلا لهأ ىلع هّثداهش ْرَجَت مل : يفذق يف ٌرفاكلا ّدح اذإو

 .نيملسملا ئلعو «مهیلع هئداهش تلق : ملسأ نإف

 اذإ "”هّبَجومو «َيِذَوُي ال نأ ًامزتلم نوكيف ءْىَذْؤُي ال نأ يف َعِمَط هنألو
 "دخلا :ةاذآ

 .(بات نإو هّتداهش ْتَطَقَس :وفذق يف ملسملا لح اذإو) :لاق

 نات ف فرع نحو تا 6إ ل هلا هجر افلا لاقو
 .تاداهشلا

 ١ e ع )ط2 2 ۹ و هدا 5
 ؛(ةمذلا لهأ ئلع هتداهش “ زجت مل :يفذق يف رفاكلا دح اذإو) :لاق

 دخل ةه رف «هسنج ىلع ةداهش هل نأل

 وع E هلق -
 هذه نأل ؛(نيملسملا ئلعو «مهيلع هتداهش تلبق :ملسأ نإف) :لاق

 .درلا تحت لخدت ملف «مالسإلا دعب اهدافتسا ةداهش

 ؛ هثداهش لبقث ال ثيح «قّتعأ مث «فذقلا لح َدُح اذإ دبعلا فالخب
 مامت نم : قتعلا دعب هتداهش در ناكف ءقّرلا لاح يف ًالصأ هل ةداهش ال هنأل
 و

 .هلحس

 .مازتلالا اذه بجوم يأ )١(

 .فذقلا دح يأ (۲)

 /1١7//77. ريبكلا يواحلا ()

 .لبقُث مل :خسُن يفو (5)



 ۸۹ فذقلا دح باب

 تراج : يقب ام برض مث .ملسأ مث .ءيفذق يف اطوس برض ناف ا ا و 20 ا ا ا
 .هتداهش

 .هلك كلذل وهف : الحف ءٍةرم ريغ برش وأ «ىنز وأ «فذق نمو

 ا 1 فض 00 تحلل * ممم ةداهشلا د هر نأ ا تزاج

 .هل ةفص ةداهشلا ذر نوكي الف «دحلا ضعب :مالسإلا دعب

 زکال هبات لقألا و +« هتداهش ذك هنأ هللا همز كتموب بأ نسو

 حصأ لوألاو

 .(هّلك كلذل وهف :دُحف قرم ريغ برش وأ «ئنز وأ فد نّمو) :لاق

 ءٌراجزنالا :ئلاعت هلل هل مح حلا م اا نأاف :'"”نارخآلا امأ

 يف "دوصقملا تاوف ةهبش نكمتتف ئاق "لوألاب هلوصح لامتحاو
 . يناثلا

 نم دوصقملا نأل :؛ :برشو «قرسو E « ئنز اذإ ام فالخب اذهو

 ادب لف رخألا نم دوصقملا ريغ سنج لك

 ركذ ترّخأ يتلا خلا ىلع لّمحُي اذهو :تلق .نالوألا :خسُت يفو )١(
 ٤۹۲/۸. ةيانبلا رظنيو .فذق وأ برش وأ ٰىنز نمو :اذكه تءاج ثيح «فذقلا

 .لوألا دحلاب يأ (۲)

 .راجزنالا يأ (»

 .يناثلا دحلا يأ )٤(

 .هذح يضتقي ام اهنم دحاو لكل ماقُي لب (0)



 6٠و هادو و د. ا. ا. و و و او هو و و وده يه اه هاه اه هه هاه ده اه هاه ه هاه اه و هاه هه هاو هه هله

 ا انه ن ا قت ادفع هيف تالاف فال

 ككاو فوذقملا وأ 0 وذقملا فلتخا نإ : هللا همحر يعفاشلا لاقو

 للاعت هللاو «هدنع ٍدبعلا رح :هيف بَّلَعملا نأل ؛لَخادتي ال :انزلا :«©وه
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 د6 دع دع دع د

 )١( ةيانبلا .روكذملا برقأ امهنأل ؛برشلاو ةقرسلا يّدحب يأ 591/4.

 .ورمعو «ليزك )١(

 .رخآ ًانزب لوألا فذ يأ «نّيقلتخم نيانزب رايز فذقك (6
 .هب فوذقملا يأ (5)

 )٥( بلاطملا ئنسأ .هّمكح لكلف ءرخآلاب لوألا انزلا لخادتي ال يأ 7/ 887.



 ۹٩۱ ريزعتلا يف لصف

 ئإ

 ريزعتلا يف لصف
 .َرّرَع : انزلاب ًارفاك وأ ءٍللو ّمأ وأ ةَمَآ وأ ءادبع َفَدَق نمو

 اي وأ ءٌرفاك اي وأ قساف اي : لاقف ءانزلا ريغب ًاملسم َفَذَق اذإ اذكو
 17 و

 . قراس اي وأ .ثيبخ

 .رّرعي مل :ريزنخ اي وأ ٌَراَمِح اي : لاق ولو

 ئإ

 ريزعتلا يف لصف

 ؛(رزع :انزلاب ًارفاك وأ دلو أ 3ا وأ وأ اد فد نمو) : لاق

eريزعتلا بجوف «ناصحإللا لقفل دحلا بوجو عنتما دقو «يفذق ةيانج هنأل ا 0 . 

 وأ ءٌرفاك اي وأ «قيساف اي :لاقف ءانزلا ريغب ًاملسم َفّذَق اذإ اذكو) :لاق
 س هه ےک ۱گ 0«

 .هب نيشلا قحلأو «هاذآ هنأل ؛(قراس اي وأ «ثیبح اي
DT 7ور  

 ريزعتلاب غلبي هنأ الإ ءريزعتلا بجوف ءدودحلا يف سايقلل لخدَم الو

 ىفو ءدحلا هب بجي ام سنج نم هنأل ؛ )وألا ةيانجلا یف هتياغ

 .مامإلا ىلإ يأرلا : ةيناثلا

 نْيّشلا َىَحْلَأ ام هنأل ؛(رّرعُي مل :ٌريزنخ اي وأ ءٌراَمِح اي :لاق ولو) :لاق

 .هيفنب نقيتلل ؛هب

 .ًابس دعي هنأل ؛ٌرَزعُي :انفرع يف :ليقو

 .انزلاب نصحملا ريغ فذق اذإ اميف يأ )١(

 .انزلا ريغب نصحملا فذق اذإ اميف يأ (؟)



 ريزعتلا يف لصف ۹۲

 اا ق 2 < هر 2
 . تادلج ثالث : هلقأو «ةدلج نوثالثو ةعست : هرثكأ ٌريزعتلاو

or 7 3 5 8 5 
 .اطوس نيعبسو ةسمخ ريزعتلاب غلبي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 هنأل ؛ٌرّرعي :ةيولعلاو ءاهقفلاك ءفارشألا نم بوبسملا ناك نإ :ليقو
 ول لص رس

 .نسح اذهو ءٌرّرعي ال د «كلذب ةشن ةشحولا مهقحلت

 .تادّلج ثالث :هّلقأو « "دلج نوثالثو ةعست :هرثكأ ريزعتلاو) :لاق

 .(ًاطوس نيعبسو ةسمخ ريزعتلاب غلبي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 وهف :دح ريغ يف ًاَدَح علب نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هيف لصألاو
 (77(نيدتعملا نم

 اود لإ نات قنا هيمو مر ةا اف اخ ياش ود ا[
 ًاطوس نوعبرأ كلذو «هيلإ هافرصف «فذقلا يف ٍدبعلا ٌدَح وهو ءّدَحلا

 وه لصألا ْذِإ «رارحألا يف :ًدَحلا لقأ ربتعا هللا همحر فسوي وبأو

 وهو «هللا همحر رفز لوق وهو «هنع ٍةياور يف ءًاطوس صقت مث «ةيرحلا
 .سايقلا

 هللا يضر لع نع روثأم وهو اک ص قت :ةياورلا هذه يفو

 .هدلقف «هنع

 .ًاطوس :خسُن يفو )١(

 :لاقو ء(٤۸١۷٠) ىقهيبلا ننس ءًالسرم ۳۳٠ص نسحلا نب دمحمل راثآلا (؟)
 ا ىف انك وديار ىف اوو سرم ظوفحيملا

 .هدجأ مل 1١17/7: ةياردلا يف لاق ءًاطوس نيعبسو ةسمخ ريزعتلا يأ (۳)



 0 ريزعتلا يف لصف

 . لَعَف : سبحلا ريزعتلا يف برضلا ىلإ مضي نأ مامإلا ئأر نإو
 . ريزعتلا : برضلا فاو

 عقي ال :اهنود ام نأل ؛تاَدَّلَج ثالثب «"'باتكلا» يف ندألا رّدق مث
3o o 

 .رجزلا هب
 هردقي «مامإلا هاري ام ىلع :هاندأ نأ :هللا مهمحر "انخیاشم َركَذو

 .سانلا فالتخاب فلتخي هنأل ؛رجزتَي هنأ ْمّلعَي ام ردقب

 .هرّيصو مرجلا ٍمَظِع رق ىلع هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ُدَح نم :ةلبقلاو سمللا برقي «هباب نم عون لك برقي هنأ :هنعو
 .فذقلا ٌدَح نم :انزلا ريغب فذقلاو ءانزلا

 ؛(لَعَف :سبحلا ريزعتلا يف برضلا ىلإ مضي نأ مامإلا ئأر نإو) :لاق

 ىفتكي نأ زاج ئتح «ةلمجلا يف هب ””غرشلا درو دقو ءًاريزعت َحلَص هنأل

 .هيلإ مضي نأ زاجف «هب

 هنأل ؛دحلا يف عرش امك «هتوبث لبق ةمهثلاب ريزعتلا يف عرش مل اذهلو
 .زيزعتلا نم

 ىدعلا تيح نم هيف فيفا رجب نال «(يزعتلا :تارصلا دشاو) ؟لاق

 )١( ةيانبلا .هرصتخم يف يرودقلا مامإلا َرّدق يأ ٥٠۳/۸ .

 ) )۲ةيانبلا .ريغصلا عماجلا حورش يف انخياشم ضعب ّركذو يأ ٠٠۳/۸ .
 يف امك «هليبس یلخ مف ءٍّدمهت يف ًالجر ملسو هيلع هللا اص سبح دقف (۳)

 .نسح ثيدح :لاقو )۱٤۱۷(« يذمرتلا ننس



 ريزعتلا يف لصف ۹٤

#2 2 2 2 

 .فذقلا دح مث .برشلا دح مث ءانزلا دح مث

r ربل 

 .رده همدف : تامف «هررع وأ مامإلا هح نمو

 مل اذهلو «دوصقملا تْوَق ىلإ يدوي ال يك ؛فصولا ثيح نم ففي الف

 :ءاضعألا لع ةيرقنلا فيتون فنك

 لوقب تبث برّشلا حو «باتكلاب تباث هنأل ؛(انزلا أح مث) :لاق

 .""نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ا ريس رادع ار
 هپ نقيثم  هبیض نال e :لاق

 .ًاقداص هنوك لامتحال ؛ليتحم هّببس ّنأل ؛(فذقلا ٌدَح مث) :لاق

 ثيح نم ظلي الف «ةداهشلا دَر ثيح نم ًظيلغتلا هيف ئرج هنألو
 .فصولا

 ام لَعَف هنأل ؛(ٌرَدَه همدف :تامف «هررع وأ مامإلا هدَح نمو) :لاق

 داّصَقلاك «ةمالسلا طرشب ُدّيقتي ال :رومأملا لْعِفَو «عرشلا رمأب َلَعَ

 .غاربلاو

 دّيقتت تاقالطإلاو «ءهيف قلطم هنأل ؛هتجوز رّرع اذإ جوزلا فالخب

 .قيرطلا يف رورملاك «ةمالسلا طرشب

 )١( ملسم حيحص يف وهو «برشلا دح يف ًابيرق مدقت )1705(.

 ) )۲.رمخلا برش وهو



 ٠.69 هو و د. و و او و د هو د. ىو ده و وه هن ىو هو. ىو و واه واو د. واو OGG هه ولها هه

 نأل ؛"لاملا تيب يف ةيدلا بجت :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 2 و 02 و 5 ت

 .مهلام يف ُمْرُلا نوكيف «نيملسملا ةماع ىلإ وعي هلمع عفت نأل

 ريغ نم هّتامآ ٰیلاعت هللا نأك راص :هرمأب ٰیلاعت هللا ىح ئفوتسا امل :انلق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نامضلا بجي الف «ةطساو

RFR FFان  

 .ريصقت هنم رهظي مل اذإ مامإلا ةلقاع ىلع بجت ةيدلا نأ دمتعملاو «لوق يف (0)

 /7١١. جاتحملا ينغم 2307/١ نيبلاطلا جاهنم



 ةقرسلا باتك 15

 ةقرسلا باتك

 NS ةرشع هّتميق غلبت ام وأ مهارد ةرشع غلابلا لقاعلا قَرس اذإ

 ةقرّسلا باتك

 «"رارستسالاو دخلا ليبس لع ريغلا نم ءيشلا دخ :ةغللا يف ةقرسلا
 .18/رْجحلا .4 مسل راش نمل » :ئلاعت هللا لاق «عْمّسسلا قارتسا : هنمو ے ر ص ےس

 ءاش نإ "”هئايب كيتأي ام ىلع «ةعيرشلا يف فاصوأ هيلع تَّدْيز دقو

 " .للاعت هللا
 اذإ امك ءَريغ ال «ءادتبا وأ «ءاهتناو ءادتبا اهيف ىعارم يوغللا ٰىنعملاو

 لع "راكم: كاملا قه لاملا دجاو نازسسالا لغ رادجلا بقت
 اا

 وه هنأل ؛مامإلا نيع ةقراسم :قيرطلا عطف ينعأ «ئربكلا يفو

 .هناوعأب قيرطلا ظفحل يّدصتملا

 .هماقم موقي نم وأ «كلاملا نيع ةقراسم :ئرغصلا يفو

 ةرشع هّثميق غلبت ام وأ مهارد ةرشع غلابلا لقاعلا قس اذإ) :لاق

 .اهريغو «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .راتتسالا يأ )١(

 .اهنايب :خسُن يفو (۲)

 .ةعفادمو ةبلاغم :يدعس ةيشاح يفو « 4/4 ةيانبلا .ةعفادمو حالسلاب ةلباقم يأ (۳)

 .قيرطلا عطق ةيانج لاح ئربكلا ةقرسلا يف يأ (4)



 ۹۷ ةقرسلا باتك

N ےس ذ ةهش ال 6 0 د 5 5 | 3 1 2 ١ 

 هيف ةهبس ءررح نم .ةبورصم ريغ وأ ءوبورصم مهارد ٠ يلع بجو

 . عطقلا

 هيلع بجو :هيف ةهبش ال ءزرِح نم «”ةبورضم ريغ وأ «ةبورضم مهارد
 .(عطقلا

 .4اَمُهَيِيَأ اوغطفاف ُةَقِراَلأَو فراشلاو# :ئلاعت هّلوق :هيف لصألاو

 .۳۸/ةدئاملا .ةيآلا

 ءامهئود ققحتت ق ت ال ةيانجلا نأ :غولبلاو ‹لقعلا رابتعا نم دب الو

 .ةيانجلا ا عطقلاو

 .ريقحلا يف "رفت تابغرلا نأل :ريطخلا لاملاب ريدقتلا نم ب الو

 بلا ةي الو كر زدت الف فخ هل": دخلا اذكو

 .بلغَي اميف '”اهنأل
 : مجرد هرسعب زيدا و .انيهذم : مها رد ةرشعب ريدقتلا

 مالك يف يتأيسو «ٰئرخأ نود «.خسُت يف تبثم :ةبورضم ريغ وأ :هلوق )١(

 .ةبورضملا طارتشال هحيجرت ليلق دعب فّنصملا

 ني خس ينو

 طرش ققحت مدعل ؛هيف عطقُي ال هنأ ئَفحَي ال :ريقحلا ءيشلا ذخأ اذكو يأ (۳)

 .يِفخُب ال هذخآ : خسُت يفو «ريطخلا لاملا ذخأ وهو «عطقلا

 .تطبض اذكه .يِفْحُي ال :هذخآ اذكو :خسُت يفو

 .ريطخلا لاملا ذخأ وهو «ةقرسلا نكر يأ (5)

 .ريطخلا لاملا يف كلذو ءاهعوقو ُبِلْعَي اميف رجزلا ةمكح يأ (4)



GS ®هه 6و 06 .٠ و و د. د. هاو ده ده اه هه. هاه هده اه هاه هه هاه هده هه هو اى ها هو هه هه ىو هه  

 .رانيد عبرب ٌريدقتلا :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو

 .مهارد ةثالثب :هللا همحر "كلام دنعو

 ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ٍدهع ئلع عطقلا نأ :””امهل

 .“نجيلا نمت يف الإ
RA (0) 0 E5  

 نقيتملا وهو لقألاب ذخألاو « مهارد ةثالث :هريدقت يف لقت ام لقأو

 .ىلوأ هب
 لومو هع لغ زاهقلا ةمق تناك :لوقي للا همحر يعفاشلا نأ ريغ

 و 09

 .اهعبر :ةثالثلاو «''”امهرد رشع ينثا مالسلاو ةالصلا هيلع هلل

 .دحلا ءردل ًالايتحا ؛ئلوأ بابلا اذه ىف رثكألاب دخألا نأ :انلو
0 0 59 5 

 .دحلل ةئراد يهو ءةيانجلا مدع ةهبش لقألا يف نأل اذهو

 وأ «رانيد يف الإ ّمْطَق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كلذ دّيأت دقو

 . "هارد ةرشع

 .۲۹۸/۱ نيبلاطلا جاهنم (۱)

 ٩۳/۸. يشرخلل ليلخ حرش رظني (۲)
 .هللا امهمحر يعفاشلاو كلام مامإلل يأ (۳)

 )١1586(. ملسم حيحص )1۷۹٤(« يراخبلا حيحص (4)

 )٥( ملسم حيحص )١1585(.

 )5( دمحأ دنسم )۲٠٠١٠٠١(. ئربكلا يقهيبلا ننس )١7155(«, ةياردلا 7//٠١1.

 راثآلا يناعم حرش «(1/7077) طسوألا مجعملا «(59:0) دمحأ دئسم (۷)



 ٠.6 هاو او دو و و اه او اهو هو و ده اه ده هاه واهو ده هو وله هه هو هه هاهو اه ى هو و و QO او اه ¢ هواه

 طارتشا كل س اذهف افرع ةبورضملا ْىلع قلطني مهاردلا مساو

 ؛حصألا وهو «ةياورلا ٌرهاظ وهو ««"”باتكلا» يف لاق امك «بورضملا
 .ةيانجلا لامكل ةياعر

O 5 8ال :ةبورضم مهارد ةرشع نم صقنأ اهتميق «ءاربت ةرشع قرس ول ئتح -» 5 3000 - هيك يي  

 ا 2

 .دالبلا ةماع ىف فّراعتملا وه هنأل ؛ ليقاثم ةعبس نرو :ربتعملاو
 7 و - وو ا

 ربتعُت مهاردلا ريغ نأ ىلإ ةراشإ :مهارد ةرشع هتميق غلبي ام وأ :هلوقو

 .ابهذ ناک نإو اهب هّنميق

 اک وو 5 7 8 ا °
 نإ دعب نم هئيبتسو «ةئراد ةهبشلا نأل :هيف ةهبش ال ءزرِح نم دب الو

 .ىلاعت هللا ءاش

 هيفو 275٠١ 700/7 ةيارلا بصن ىف امك «هيوقُت دهاوشو قرط ثيدحللو ۲

 7//١١1. ١ ةياردلا «ليوط مالك

 تبثأ دق يدنع وه امم ةديدعلا ةميدقلا ةطوطخملا يرودقلا خس يف نكل )١(

 رظني «يدتبملا ةيادب خست ا يف كلذكو ءها .ةبورضم ريغ وأ :ًاضيأ اهيف
 .ةيادهلا نم خس ةدع يف : :ةبورضم ريغ وأ : تبثأ كلذكو ۸٥۰۳ص

 ريغو ةبورضملا :ليقو : و قئاقحلا زمر يف ينيعلا لاق

 .ةيادهلا بحاص ينيعلا قفاو اذهبو فا .حصأ لوألاو «ءاوس :ةبورضملا

 رهاظ يفف «كلذ يف ةياورلا تفلتخا ۳۸٠/٠١: ةرينلا ةرهوجلا بحاص لاقو

 ئوس هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفو «حصألا وهو «ةبورضملا طرتشا :ةياورلا
 .ةبورضملا ريغو ةبورضملا نيب



 نما
 ةقرسلا باتك ٠١و
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 ا عطقلا يف ذ ٌرحلاو دبعلاو

 ٍدمحمو ةفينح يأ دنع اذهو ءةدحاو 5 ةرم هرارقإب عطقلا بجي ب و

 . نيكرم رارقإلاب الإ عطقتي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو « هللا امهمحر

 3 5 5 و 7 /

 .امهنيب لصف مل صنلا نأل ؛(ءاوس :عطقلا يف رحلاو دبعلاو) :لاق

 :نيئانلا لاومأل ةنايض < زماكتيق هفيف ردعتَم فضلا نآلو

 رلمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو داو م هرارقإب عطقلا بجيو) :لاق

 .(نْيكرم رارقإلاب الإ عطقُي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا امهمحر

 «نْيتّجحلا ئدحإ هنأل ؛نّيفلتخم نْيسلجم يف امهنأ :هنع ئورُيو
 .انزلا ىف انربتعا كلذك «ةنّيبلا ىهو «ئرخألاب ربتعيف

 يف امك ."'هب ئقتكيف ءةرم رارقإلاب ترهظ دق ةقرسلا نأ :امهلو
 .فذقلا حو «صاصقلا

 الو «بذكلا ةمهت ليلقت اهيف ٌديِمُت ةدايزلا نأل ؛ةداهشلاب َرابتعا الو

 .ةمهت ال هنأل ؛ًائيش رارقإلا يف يفت
( )0( 

 قح يف عوجرلاو < راركتلاب دسني ال دحلا ىح يف عوجرلا بابو

 .عطقلا يف )١(

 .عطقلا وهو «دحلا يأ (0)

 .ةدحاو ةرم رارقإلاب يأ (۳)

 تبثي ال :خسُت يفو (4)

 ول هنأل ؛رارقإلا نع عوجرلا لامتحا عطقل راركتلا طرتشي ي امنإ :لاقي امع باوج )٥(

 .11/8 ةيانبلا .هل بذكم ال هنأل ؛دحلا ىح يف هعوجر حص : عجر مث «ةريثك ًارارم ّرقأ



 6١ ةقرّسلا باتك

 . نيدهاش ةداهشب بجيو

 : مهارد ةرشع مهنم راحاو لك باصأف «ٍةقرس يف ةعامج كرتش ثا اذإو

 .عطقي مل : كلذ نم لقأ هباصأ نإو “مِ

 .هبذكُي لاملا بحاص نأل ؛ًالصأ 00

 .عرشلا دروم ىلع ٌرَصَتقيف «سايقلا فالخب :انزلا يف ةدايزلا طارتش

 رئاس يف امك ءروهظلا ققحتل ؛(نيدهاش ةداهشب ""بجيو) :لاق
 :قوقعلا

 ءاهنامزو ءاهتّيهامو «ةقرسلا ةيفيك نع مامإلا امهلأسي نأ يغبنيو

 .دودحلا يف رم امك «طايتحالا ةدايزل ؛اهناکمو

 ةمهتلل ا
 رشع مهنم رلحاو لک ب باصاف «ٍةقرس يف ةعامج كرتشا اذإو) :لاق

 قو بجوملا نأل ؛ (عطقي مل :كلذ نم لفأ هباصأ نإو طق :مهارد

0 5 

 .باصنلا

 «هقح يف باصنلا لامك ٌربتعيف «هتيانجب مهنم راحاو لک ىلع بجيو
 .ملعأ ئلاعت هللاو

 ع

 .عطقلا يأ (۱)

 .مهارد - بصنلاب  ةرشع مهنم ٍدحاو  مضلاب - لك باصأف :خسُت يفو )۲(

 .دحاو ئىنعملاو



 باب

 عّطقي ال امو «هيف عّطقي ام

 «بشخلاك «مالسإلا راد يف .ًاحابم ءًاهِفات دَجوي اميف َعّْطَق الو

 «ةرْغملاو « خينْررلاو .ٍديصلاو ءريطلاو .كمسلاو «بّصقلاو شييثحلاو

 باب

 عّطقُي ال امو « هيف عطقي ام

 «بشخلاك «مالسإلا راد يف ءًاحابم ءًاهِفات جوي اميف َّمْطَق الو) :لاق

 قرْعَملاو «خينرّزلاو ءدديصلاو ءريطلاو «كمسلاو «بّصقلاو «شيشحلاو

 .(ةروثلاو

 مطقُت ال ديلا تناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح :هيف لصألاو

 .ريقحلا يأ «"«هفالا ءيشلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر دهع ئىلع

 ريقح :هيف بوغرم ريغ «هتروصب لصألا يف ًاحابم هسضج جوي امو
 ا دس امل هه ال ٌعابطلاو «هيف تاّبعَرلا لقت

 .رجازلا عرش ىلإ ةجاح الف «كلاملا

 هيفو )١8959(« قازرلا دبع فنصم )78١١5(: ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 .770/7 رابخإلاو فيرعتلا ء9/7١٠ ةياردلا رظني «لاسرإ



 ۳ عَّطَقُي ال امو «هیف عّطقُي ام

 ٠ه ثا هو د. ا. . او او دو و ىو واو ىو ده وه وه « واو واو ده جا CGC هو ىو اهو ده و و دوه هه

 .باصنلا نود ام ٍةقرس يف عطقلا بجي مل اذهلو

 «باوبألا ىلع يقلي بشخلا نأ ْئرُي الأ ء|صقان اهيف ٌررِحلا نألو

 ا رادلا يف لدي امتإو

 ري ديصلاو ءٌريطي "ريطلاو
 ثروث :ةفصلا كلت ىلع وهو "هيف تناك ىتلا ةماعلا ةكرشلا اذكو

 .اهب ءىردني حلاو «ةهبشلا

 .يرطلاو «حلاملا :كمسلا يف ””لخديو

 .انركذ اّمِل ؛مامحلاو ءطّبلاو «جاجدلا :ريطلا يفو

 ."6«ريطلا يف ّمْطَق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق قالطإلو

 «نيطلا الإ «ءيش لك يف عطقلا بجي هنأ :هلل همحر ّفسوي يبأ نعو

 يف امأو «مهنامز يف كلذو ©/١74: ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق نكل )١(

 .راجتلا نيكاكد يف زرحيف :اننامز

 .ديصلا كلذكو ءًاحابم نوكي ام وهو «بابلا لوأ يف روكذملا ريطلا هب دارأ (۲)

 .ةماعلل حابم وه يأ «ديصلا يف يأ ()

 .هللا همحر يرودقلا ظفل قالطإ يف يأ (5)

 يلعو نامثع لوق نم ًافوقوم يورو «هدجأ مل ٠١9/7: ةياردلا يف لاق (0)
 قازرلا دبع فنصم «(75870) ةبيش يبأ نبا فنصم «مهنع هللا يضر امهريغو

 .751/7 رابخإلاو فيرعتلا ٠١4/7« ةياردلا (189407



 عّطَقُي ال امو هيف عطقُي ام 1€

 . ةبطّرلا هكاوفلاو ءمحللاو ءنّللاك داسفلا هيلإ ٌعَراستَي اميف َمْطَق الو

 .هللا همحر ””يعفاشلا لوق وهو «َنيِقرسلاو «بارتلاو
 :ةانركذ ان اهيا ةكحلاو

 هكاوفلاو ءمحللاو «نّللاك ءُداسفلا هيلإ ٌعَراستي اميف ّمْطَق الو) :لاق

 ."«رثك الو ءِرَمَت يف عطق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةبطرلا
 .«يدولا :ليقو 0 ملا :ريكلاو

 .”«ماعطلا يف عطق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 «هنم لكألل اًيهملاك ءُداسفلا هيلإ ٌعَراستَي ام :ملعأ هللاو «هنم ُدارملاو

 .ًاعامجإ «ركسلاو ةطنحلا يف ْمَطَقُي هنأل ؛رّمثلاو «محللاك «هانعم يف امو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهيف عّطقي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 )١( نيبلاطلا ةضور .ةيعفاشلل ناهجو اهيف ٠١٠/٠١.

 .(575) نابح نبا هحّحصو )۱٤٤۹(« يذمرتلا ننس «(5128/) دواد يبأ ننس (۲)

 .ةلخنلا بلق :هل لاقيو «ةلخنلا سأر نم عطقي «ضيبأ وهو «لخنلا محش ()

 .ليخنلا راغص «ليسفلا يأ (5)

 دواد ىبأل ليسارملا ىفو «ظفللا اذهب بيرغ :7577/7 ةيارلا بصن ىف لاق )٥(

 )۲۹۱۸۰( ةبيش يبأ 4 فنصم يفو ««ماعطلا يف عطقأ ال ينإ» ار )۲٤0)

 .هعطقي ملف «ًاماعط قرس لجرب يأ ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ نسحلا نع ًالسرم

 1 .داسفلا امهيلإ عراستي ال هنأل (0

 ۲۷٤/۱۳. ريبكلا يواحلا (۷)



 1۰0 عّطقُي ال امو « هيف عطقي ام

 .الصحُي مل يذلا عرزلاو ءرجشلا ىلع ةهكافلا يف َمْطَق الو

 .ةبرطملا ةبرشألا يف عطق الو

 ."”«مِطق :نارجلا "وا نيرجلا هاوآ اذإف «رثك الو ءِرَمَت يف عطق ال»

 :مهتداع يف نيرجلا هيوؤي يذلاو «ةداعلا قافو ىلع “هجرخأ :انلق

 ۰ .عطقلا هيفو «رمثلا نم سبايلا وه
 ؛(دصحُي مل يذلا عرزلاو ءرجشلا ىلع ةهكافلا يف عطف الو) :لاق

 .زارحإلا مدعل

 اهلوانت يف لّوأتَي قراسلا نأل ؛(ةبرطملا ةبرشألا يف عطق الو) :لاق

 ك ر ةقارإلا

aةهبش ققحتتف ف ةالتخا اهضعب ةيلام يفو  

 بطرلا هيف قلي يلا عضوملا وهو «دّبريلا :زاجحلا يف ئمسيو «رديبلا يأ )١(

 ءهقنع مدقم نم ريعبلا دلج نم ْذَخَّتُي يذلا بارجلا هب داري دقو ٠١ / 9 ةيانبلا .فجيل

 .زرحلا يف رمثلا نوكي يأ : دارملاو

 .بارجلا :نارجلا : 7١/4 ةيانبلا يفو 217٠/4 ةيافكلا .يوارلا نم درت اذه (۲)

 ءابيرق مدقت اهنودبو «...هاوآ اذإف :ةدايزب هدجأ مل ۱٠۹/۲: ةياردلا يف لاق ()

 .7577/7 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ اهانعم يفو

 ۲٠/۹. ةيانبلا .ملسو هيلع هللا لص يبنلا يأ (5)

 )٥( ةيانبلا .ريعشلاو ةرذلا ءامو قؤابلاو فّصنملاك ۲٠۱/۹.



 عّطقُي ال امو هيف ْعّطقُي ام ١١5

 ەھ 02 5

 .ةيلح هيلع ناك نإو بفحصملا ةقرس يف الو ‹ءروبنطلا ىف الو

 .دجسملا باوبأ يف عطب الو

 ("”فزاعملا نم هنأل تسلا الور :لاق

 .(ةيلِح هيلع ناك نإو بفحصملا ةقرس يف الو) :لاق

 .هٌعيب زوجي تح «موقتم لام هنأل ْمَطقُي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هلثم هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ؛ًاباصن ةيلحلا تغلب اذإ عّطقُي هنأ :ًاضيأ هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .اهدارفناب ربتعتف .فحصملا نم تسيل اهنأل

 .هيف ٌرظنلاو «ةءارقلا هذخأ يف لّوأتي دخلا نأ :رهاظلا ُهْجَوو

 دلجلل ال :"هلجأل هزارحإو «بوتكملا رابتعا ىلع ؛هل ةيلام ال هنألو
4 

0-4 

 اهيف ةينآ قرس نمك « عّبتلاب ربتعم الو «عباوت يه امنإو «ةيلجلاو قاروألاو

 :تانسلا لغ و ةا قو ريش

 .(دجسملا باوبأ يف عّطقُي الو) :لاق

 :رادلا بابب ٌرَرحي هنأل ؛ئلوأ لب «رادلا بابك راصف «زارحإلا مدعل

 )١( ريدقلا حتف .ركنملا نع يهنلا اهذخآ لوأتي ًاضيأو «ةموقتم ريغ يهو ١/٠١۲.

 ) 0بلطملا ةياهن ١1١/596.

 .بوتكملا لجأل يأ ()

 .يبرت :خسُن يفو «ديزت يأ )٤(



 ۱۰۷ عّطقي ال امو «هيف عّطقُي ام

 .هْرتلا الو «جنرطشلا الو «بهذلا نم بيلصلا الو
 هر و 78 ١ سم 4

 . يَلَح هيلع ناك نإو ّرحلا يبصلا قراس ىلع عطق الو

 ةقرسب عطقلا بجي ال ئتح «هيف ام :دجسملا بابب ٌدرحي الو ءاهيف ام
 ."”هعاتم

 .(ِوْرّتلا الو «جترطشلا الو «بهذلا نم بيلصلا الو) :لاق
 م و 2 Yo) ت ر ا 5

 .ركنملا نع ايهن ؛ "”ريسكلا اهذخأ نم لوأتي هنأل

 تبلت الف «ةدابعلل ّدِعَأ ام هنأل ؛لاثمتلا هيلع يذلا مهردلا يفالخب

 .رسكلا ٍةحابإ ةهبش
 ؛عّطقي ال :ئلصملا يف بيلصلا ناك نإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .زرجلاو «ةيلاملا لامكل ؛عّطقُي :رخآ تيب يف ناك نإو «زرِحلا مدعل
 5 هر و 5 1 و 9

 نأل ؛(""يَلَح هيلع ناك نإو ّرحلا ّيبصلا قراس ئلع عْطق الو) :لاق
 4-0 هم و

 .هل ْعِبَت يلحلا نم هيلع امو «لامب سيل رحلا

 .هتعضرم ىلإ هلمح و .هتاكسإ يبصلا لخ يف لوأتي هن و ملف ع )هلم وأ .تتاكتنا لا ذخأ ف لوا نال

 هنأل ؛باصن وه يلح هيلع ناك اذإ مّطقُي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هريغ عم اذكف «هدحو هتقرسب عطقلا بجي

 ديرك وأ ديت هيف ةضف ءانإ قرش اذإ :اذه نلعَو

 .دجسملا عاتم يأ )١(

 .رسكلا اهرذخَأ ني لاني :خسُن يف ةلمجلا تطبضو (؟)

 .۲۲۲/۱ برغملا .يدّن :عمج :يرثك «يلځ :درفم :يلَح ()



 عّطقُي ال امو «هيف عّطقُي ام ١٠١مل

 .ريغصلا ٍدبعلا ةقرس يف عّطقْيو ءريبكلا ٍدبعلا ةقرس يف مْطَق الو
 و هس

 .باسحلا رتافد يف الإ ءاهلك رتافدلا يف عطق الو

 . راهف الو «بلک ةقرس يف الو

 .هسفن ي يف "”نوكي ال يك :مّلكتي الو «يشمي ال يبص يف فالخلاو

 .عادجن وأ «ٌبصغ هنأل ؛(ريبكلا ددبعلا ٍةقرس يف عْطق الو) :لاق

 ناك اذإ الإ ءاهّدَحب اهققحتا ؛(ريغصلا دبعلا ةقرس يف عطقيو) :لاق

 .هردي رابتعا يف ءاوس لابلاو وه هنأل ؛هسفن نع رعي

 الو «لِقعي ال ًاريغص ناك نإو ْمَطَقُي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 خوا لا «دجو نم يمدآ هنأل اما "نفت نع ربعي الو ملكتي

 ف اعم ريض نأ ف وأ هن ام هنوكل ؟ءاطم لام هنآ انيهلو

 ْ .ةيمدآلا ئنعم هيلإ مضنا هنأ الإ

 نيل كلور اها رضا أل ؛ (اهّلك رټافدلا يف مْطَ الو) :لاق

 ناكف «ذخألاب دّصقي ال اهيف ام نأل ؛(باسحلا رتافد يف الإ) «لامب

 ."””دغاوكلا وه شالا

 حابم دجوي امهسنج نم نأل ؛(ٍدهف الو .بلك ٍةقرس يف الو) :لاق

 ْ .هيف بوغرم ريغ « لصألا

 .ًاعامجإ هقراس عطقي ال :رّبعُيو يشميو ملكتي ناك ول ئتح «يبصلا يأ )١(

 .اهتقرسب عّطقيف «ٌموقتم لام يهو «قاروألا يهو ءدعاك :اهدرفم (۲)



 ۹ عّطقُي ال امو ؛ هيف عطقي ام

 .رامزم الو .طبرتب الو «لْيطالو .فد يف عطف الو

 . لدنصلاو «ِسوُنبآلاو ءاقلاو «جاّسلا يف عطقيو

 ص ت 00 ع

 .ةهبش ثروأف «'بلكلا ةيلام يف ٌرهاظ ءاملعلا نيب فالتخالا نألو

 نأل ؛(ِراَمْزِم الو " ”طيرب الو ءِلّْبَط الو "فد يف عطق الو) :لاق

 .اهل ةميق ال :امهدنع

 ا وعر حس ان

 اهنأل ؛(لدنصلاو «سوئبألاو ءاتقلاو < ف يف عطقيو) : لاق

 يف ةحابم اهتروصب جوت الو «سانلا دنع ةزيزع اهنوكل ؛ةّررحم لاومأ
 .مالسإلا راد

 اذهلو «بلكلا يف ةيلام ال :دوادو ةياور يف كلامو دمحأو يعفاشلا دنعف )١(

 :هيبحاصو ةفينح يبأو يعخنلا ميهاربإو ءاطع دنعو «لطاب هعيب نأل ؛هّتمث اومرح
 .۲۷/۹ ةيانبلا .اهنامثأ حابُتو ءاهب عفتني يتلا بالكلا عيب زوجي

 هيلإ بدن لب «عراشلا هحابأ امم وه لب ءوهللا تالآ نم سيل فدلا :تلق (9)

 لوأتيف «حابملا ريغ يف لمعتسُي نأ لمتحي نكل ءاعرش ٌمّوقتم وهف ةدع عضاوم يف
 « 44٠4/1 ةيانعلا باب حتف رظني .هذخأ يف عطقلا بجي مل اذلو «ركنملا ةلازإل هذخآ
 .۲۱۷/۲ قئاقحلا نييبت

 .رينملا حابصملا .رهزولا :برعلا هيمسيو «مجعلا يهالم نم «رقعج :نزو ىلع (۳)

 .هيلبث ضرألا داکت الو «دنهلا نم بلجي «نيزر دوسأ بشخ وه )٤(

 بشخ وهف :سونبآلا امأو «حمُرلا ةبشخ يهو ء«ةانق :عمج وهف :انقلا امأو

 .ةحئارلا بيط رفصأو رمحأ ُبشخ وهف :لدنصلا امأو «جاسلا نم ًاداوس دشأ فورعم



 عّطقُي ال امو ءهيف عّطقي ام ١٠

 2ھ « هع 4 2 ٢ ےک
 .دجربزلاو «توقايلاو ءرضخلا صوصفلا يف عطقيو

 .اهيف َعِطْق : باوبآ وأ «ناوأ بشخلا نم َدِخُنا اذإو

 . سِلتخم الو «بهتنم الو «ةنئاخ الو «نئاخ ئلع عْطَق الو

 اهنأل ؛(دّجْرَبَرلاو «توقايلاو ءرضخلا صوصفلا يف ٌمّظَقْيَو) :لاق

 راد يف اهتروصب لصألا ةحابم جوت الو ءاهسقنأو لاومألا ٌرعأ نم
 .ةضفلاو بهذلاك تراصف ءاهيف بوغرم ريغ مالسإلا

 اهنأل ؛(اهيف ّعِطْق :باوبأ وأ ءوناوأ بشخلا نم َدِخَُتا اذإو) :لاق

 ؛ريصحلا فالخب ءُرَرحُت اهنأ ئرت الأ «ةسيفنلا لاومألاب تقحتلا ةعئّصلاب

 .زرجلا ريغ يف ُطَسِبُي ىتح «سنجلا ىلع بلت مل هيف ةعنّصلا نأل
 عملا ةبلغل ؛اهتقرس يف حطقلا بجي :اولاق ةيوادعَبلا رصحلا يفو

 .لصألا ىلع

 ."”بكرملا ريغ يف عطقلا بجي امنإو
 ليقثلا نأل ؛ هّلْمَح ٍدحاولا ىلع لقثي ال ءًافيفخ ناك اذإ بجي امنإو

 .هتقرس يف بغي ال هنم

 .زرِحلا يف روصقل ؛(ةنئاخ الو ,نئاخ ئلع عطف الو) :لاق

 .هلعفب رهاجي هنأل ؛(سيتخم الو «بهتنم الو)

 «سلتخم ىلع ّمْطَق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو فيك

 )١( ةيانبلا .زرحُت اهنأل ؛باوبألا نم يأ ۹/٠.



 ۱1۱ عّطقي ال امو هيف عطقي ام

 . شالا ىلع مق الو

 .«نئاخ الو «بهتم الو

 امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «(شاّبتلا ىلع ْمْطَق الو) :لاق

 .لاعت هلل
 هيلع هلوقل ؛عطقلا هيلع :هللا امهمحر "”'يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 .7هانعطق :شبن نم)» :مالسلاو ةالصلا

 .هيف ْمَطَقُيف «هلثم زرجب ٌررحم ٌموقتم لام هنألو
 وهو «“«يفتخملا ئلع ّمْطَق ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهلو

 .ةنيدملا لهأ ةغب شالا

 الو «ةقيقح تيملل كلي ال هنأل ؛كلملا يف تنكمت ةهبشلا نألو
 وهو ءدوصقملا يف َلَلَخلا نكمت دقو «تيملا ةجاح مّدقتل ؛ثراولل
 .دوجولا ةردان اهسفن يف ةيانجلا نأل ؛ٌراجزنالا

 «حيحص نسح :لاقو )١55/4(« يذمرتلا ننس )٤۳۹۱(« دواد يبأ نئس )١(

 ١١١/7. ةياردلا ء(0۷٤٤) نابح نبا هححصو «ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 ٠۳/١۳". ريبكلا يواحلا (۲)

 ةيارلا بصن رظنيو «مالك هدنس يفو ء(١۱۷۱۸) راثآلاو نئسلا ةفرعم (۳)

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نع راثآ ةدع اهيفف 550/7 رابخإلاو فيرعتلاو “۳

 .شابنلا طق يف
 سابع نبا ىلع ًافوقوم يورو ءاذكه هدجأ مل ۱٠١/۲: ةياردلا يف لاق (5)

 .(187511) ةبيش يبأ نب فنصم يف امهنع هللا يضر

 )٥( ريدقلا حتف .مهفرع يف يأ ١/٠١۷.



 عّطقُي ال امو «هيف عّطقي ام ۱۱۲

 ت

 . ةكرش هيف قراسلل لام نم الو ؛لاملا تيب نم قراسلا عطقي الو

 . عطقي مل : اهلثم هنم قرسف «مهارد َرَخآ ئلع هل نمو
 و 7 ی

 . عطق : اضورع هنم قرس نإو

 .ةسايسلا ىلع لومحم وه وأ «عوفرم ريغ :هاورامو

 .حيحصلا يف «"”فالخلا ىلع وهف :لفقم تيب يف ٌربقلا ناك نإو

 .انِب اَمِل ؛تيملا هيفو «ةلفاقلا يف توبات نم َقَّرَس اذإ "”اذكو

 .مهنم وهو «ةماعلا لام هنأل ؛(لاملا تيب نم قراسلا عطب الو) :لاق
 0 و

 .انلق امل ؛(ةكرش هيف قراسلل لام نم الو) :لاق

 هنأل ؛(عطقي مل :اهلثم هنم قرسف «مهارد َرَخآ ئلع هل نَمو) :لاق
 عر هل

 .هقحل ءافيتسا

 - 6 ئ 5 و

 :ةلاظملا رخال لج الا آل اتما هار ةف لك ؤملاو لاجلاو

 دف ف يصر هر هلال فج اغ ا یر اذكو

 ءافيتسالا ةيالو هل سيل هنأل ؛(عِطق :ًاضورغ هنم قّرس نإو) :لاق

 .ىضارتلاب ًاعيب الإ «هنم

 .فسوي يبأل ًافالخ ءامهدنع عطقي ال ينعي )١(

 .روكذملا فالخلا ىلع يأ (۲)

 ةيانبلا .ذخألا يف قالطإلا مادعنال نايك عطقيو ءذخألل حيبملا دوجول (۳)
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 1۳ ۰ عّطقي ال امو «هيف عطقي ام

 ا E ني ی
 : اهلاحب يهو اهقرسف «داع مث ءاهّدَرف .اهيف عطقف ًانْيَع قرس نمو

 .عطقب م

 ضعب دنع هّدخأي نأ هل نأل ؛مّطقُي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ا اهورا هو ءاضق ؛ "”ءاملعلا

 ئوعدلا لاصتا نودب ٌرِِتعُي الف «رهاظ ليلد ىلإ ُدنتسَي ال لوق اذه :انلق

 .فالخلا عضوم يف نظ هنأل ؛دحلا هنع َءىرُ :كلذ ئعدا ول ئىتح «هب

 وجمل نمل هيأ ؛ عّطقي :ليق :ريناند هنم قرسف هارد هقح ناك ولو

 .لحاو سنج دوقنلا نأل ؛عّطقي ال :ليقو ءذخألا

 يهو اهقرَسف «داع مث ءاهّدَرف ءاهيف عطف ءانْيع قرَس نَمو) :لاق

 .(عّطقي مل :اهلاحب

 لوق وهو «هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور وهو مطب نأ :سايقلاو
 .هللا همحر '"”يعفاشلا

 لصف ريغ نم مالسلاو 3 اضف دع هم 6 ةووعطقاف داع ناف) لاو ةةلملا هل هل

 هدنع نإف اهلا ۸ نيحرلا د ن دمحم ناد يب نبا مامإلا لوقف رهو 00

 يعفاشلا لاق هبو ؛ةيلاملا تب نم ةينادتملا دوجول ؛هقح سنج فالخ ذخأي نأ هل

 ۳٦/۹. ةيانبلا .لاعت هللا همحر

 ٠١٠/٠١. نيبلاطلا ةضور (۲)

 يئاسنلا ننس «(۳۳۹۲) ينطقرادلا ننس )541١(« دواد يبأ ننس (۳)

 ۲٠۳/۳. رابخإلاو فيرعتلا 2١١1/7 ةياردلا رظني «يتآيسو «(491/)



 عّطقُي ال امو هيف عّطقي ام ١1

e02 مه كسل كيك 7  
 مث « هدرف ‹عطقو .هفرسف ءالزغ نوكي نأ لثم ءاهلاح نع تاريغت نإف

 .عطق : هقرسف داعف م جست

 امك راصو ءرجازلا مدقتل ؛ حبقأ لبا «ائلوألاك «ةلماكتم ةيناثلا نألو

 .ةقريعلا تن «هنم هارتش ثا مث «قراسلا نم كلاملا هعاب اذإ

 دعب نم فرعي ام ىلع «لَحَملا ةمصع طوقس بجوأ عطقلا نأ :انلو
 .ائلاعت هللا ءاش نإ

 رتا ةه تق لا ةففح تداغ نإ كلاملا لإ او

 .هيف عطقلا وهو «بجوملا مايقو ءلَحَملاو كلملا داحتا ىلإ ًارظن

 :ةيلتف تاغا َفّلَتخا دق كلملا نأل ؛ركذ ام فالخب

 نع ةماقإلا ْىَرْعَتف ءرجازلا قش فحم هلم ردات هتم ةياتجلا راركت نآلو
 فذقلا يف ٌدودحملا َفَذَق E ءةيانجلا ليلقت وهو ءدوصقملا
 .لوألا فوذقملا

 « عِطقو «هقرسف َآلْرَغ نوكي نأ لثم ل 0 تاريغت 00 :لاق

 هكلمي اذهلو «تلّدبت دق دق نيعلا نآل ؛ (علت :هقرسف داعف جست مث «هدرف

 .لحم لك يف لدبتلا ةمالع وه اذهو هب بصاغلا

 «هيف عطقلاو ءَلَحَّملا داحتا نم ةئشانلا ةهبشلا تفتنا :تلّدبت اذإو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءأيناث عطقلا بجوف
 E د ع

 .ةقرسلا يف قراسلا ثواحُي ام باب يف ًادج ًابيرق يتأي )١(
 .قراسلا نم كلاملا هعاب اذإ امك :هلوق وهو «فسوي وبأ يأ (۲)



۰ 2 

 لصف

 هنم ٍذْخَأْلاو ءزرجلا يف

 . عطقي مل : هنم محم مجد يذ وآ ءهدلو وأ «هیوبآ نم قرس نمو

 و ۰

 لصف

 هنم ٍذخألاو ءزّرِحلا ىف

 مل :هنم مرحم مجد يذ وأ «هدلو وأ «هيوبأ نم قرس نمو) :لاق

 .(عطقي

 .زرجلا يف لوخدلا "”يفو «لاملا يف ةطوُمسبلل :ُدالولا وهو «لوألاف
 يناثلا 'زعملل :©”يناثلاو

 .“اهنم ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ئلإ َرَظّنلا ٌعْرشلا حابأ اذهلو

 قراسلا نيب لاملا يف ةطوسبلل ؛عطقي الف :دالولا ةبارق نم ةقرسلا وهو )١(

 .هنم قورسملاو

 .نذإ نودب زرحلا يف لوخدلا يف ةطوسبللو يأ (1)

 .مرحملا محرلا يذ نم ةقرسلا يف عطقلا مدع يأ (۳)

 .نذولا نودب زرحلا يف لخدي هنوك وهو )٤(

 .اهيف :خسُت يفو «مهوحنو «هتمعو هتلاخو هتخأك «مراحملا نم يأ (0)

 4١1/9. ةيانبلا .قاسلاو ٌردصلاو قّنعلاو دضعلاو ٌرعشلاو ديلا :وه ةنيزلا عضومو



 هنم ذخألاو ,زرجلا يف ۱۱٩

 . عطقي ال نأ يغبني : : هريغ اتم مّرْحَملا ِمِحَّرلا يذ تيب نم َقَّرَس ولو

 . عطقب : هريغ تيب نم هلام قَرَس ولو

 . عِطُق : عاضرلا نم هّمَأ نم قس نإو

 .ةقرسلاب هاداع هنأل ؛نيقيدصلا فالخب

 ةبارقلاب اهقحلأ هنأل ؛هللا همحر "ىعفاشلا فالخ :2”ىناثلا ىفو

 .قاتعلا ىف هاب دقو «ةديعبلا

 ال نأ يغبني : ”هريغ عاتم مرحملا ٍمِحّرلا يذ تيب نم قرَس ولو) :لاق

 عطقي
 : ةقالعو# "رسال اربع للي هريغ تيب نم ل ولو )4( ص 0 5 2

 .(عِطق ENA نإو) :لاق

 وهو «مِطُف :رخآلا نم نْيقيدصلا دحأ قرس ول يأ «عطقي مل :هلوقب لصتم )١(
 .نيقيدصلا يف دجو :مراحملا يف دجو امك لوخدلاب نذإلا نإ :لاؤس نع باوج

 .مرحملا محرلا يذ نم ةقرسلا يف يأ (؟)

 ١157/5. جاتحملا ينغم ()

 .هيلع قتع :هنم مرحم محر يذ كلم نم ةلأسم يف (6)

 .محرلا يذ ريغ يأ )٥(

 .مرحملا محرلا يذ لام يأ (0

 .مرحملا محرلا يذ ريغ يأ (۷)
 .زرح نم هتقرسل ؛ عطقيف «ةيناثلا ةلأسملا يف يأ (8)

 .لوخدلا يف ةطوسبلل .عطقي الف «ئلوألا ةلأسملا يف زرحلا مدعو يأ (9)



 1۱۷ هنم ٍذخألاو ءزرِحلا ىف

 ی

 ةأرما نم وأ دش نم دبعلا وأ ءرخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس اذإو

 . عطقي مل : هتديس جوز نم وأ «هدیس

 ا رغد أل ؛عطقي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةمشحو «ناذئتسا

 .ةداع اهيف ئنعملا اذه مادعنال ؛"”ةعاضرلا نم تخألا فالخب

 تتبث اذإ امك مرح ل ا لا «ةبارق ال هنأ :رهاظلا هجو

 .ةعاضرلا نم تخألا : كلذ نم برقأو «"ةوهش نع ليبقتلاو انزلاب

 «ةمهتلا فقوم نع ًازّرحت ؛ةطوسب الف ءٌرهتشَي امَّلق عاضرلا نأل اذهو
 تسلا فوك

 نوا «هديس نم دبعلا وأ ءرخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس اذإو) :لاق

 .ةداع لوخدلاب نذإلا دوجول ؛(عّطقُي مل :هتديس جوز نم وأ «هديس ةأرما

 ف ناكل صاع ال ر نخ نيحوزلا أ يراق
 .“ندنع كلذكف

 .اهنم قرس اذإ عطقي ثيح (۱)
 .ةداع ةيوق ةمرح لعجت ال يأ (۲)

 انزب ةيمرحملا دوجو عم عطقي :اهب ئنز يتلا تنب تيب نم قرس اذإ يأ ()

 .57 /9 ةيانبلا .ةوهش نع ليبقتلاب ةيمرحملا تتبث اذإ كلذكو ءاهمأ

 .57/ ةيانبلا .انزلاب ةتباثلا ةمرحلا نم يأ (5)

 .ناجوزلا هيف نكسي ال يأ (5)

 .عطقي مل يأ (5)



 هنم ٍذْخَأْلاو «زرِحلا يف 1

 . مَنْعَملا نم قراسلا كلذكو , عطقي مل : هبئاكم نم ئلوملا قرس ولو
 ٠ .# 2 ر ° هس و

 ٌررِحو «تويبلاو رودلاك «هيف نعمل رح : نيعون ىلع ٌررِحلاو
 . ظفاحلاب

 ءةداع لاومألا يف امهنيب ٍةطوسبل ؛هللا همحر "يعفاشلل ًافالخ

 .”ةداهشلا يف فالخلا ٌريظن وهو «ةلالدو

 .ًاقح هباسكأ يف هل نأل ؟(عّطقُي مل :هبتاكم نم ئلوملا قرس ولو) :لاق

 ايف لا وآل ؛(متغملا نم قراسلا كلذكو)

 .ًاليلعتو «اءرد ؛هنع ئلاعت هللا يضر "يلع نع ٌروثأم وهو

 زرو «تويبلاو رؤدلاك «هيف ۍنعمل رر :نّيعون ئلع ٌررِحلاو) :لاق

 .(ظفاحلاب

 وهو «عطقي :لاوقأ ةثالث هيفف ًازرحم نإو «عطق الف :زرحم ريغ نم قرس نإ (1)

 نإ ةجوزلا ال «قرس نإ جوزلا عطقي :ثلاثلاو «عطقي ال :يناثلاو ءمهدنع حجارلا
 ٤۸٦/١. (ةلماشلا ط) رايخألا ةيافك ۳1۲/۲ بذهملا .تقرس

 «ةداع امهنيب عفانملا لاصتال ؛رخآلا ّقح يف امهدحأ ةداهش لبق ال ثيح (؟)
 .417/4 ةيانبلا .هيلوق دحأ يف لبق :هدنعو

 دق لجرب ّيِنَأ هنأ يور ثيح «(78071) ةبيش يبأ نبا فنصم يف ًافوقوم ()
 .ًابيصن هيف هل نإ :لاقو «دحلا هنع أردف «منغملا نم قرس

 يضر سابع نبا ثيدح نم )704٠( هجام نبا هجرخأ عوفرم ثيدح بابلا يفو

 هيلع هللا ئلص يبنلا ىلإ عفرف «سّمْخلا نم قرس سّمْخلا قيقر نم ًادبع نأ امهنع هللا
 يف امك «فيعض هدانسإو ««ًاضعب هضعب قرس هللا لام» :لاقو «هعطقي ملف :ملسو
 .7 417/7 رابخإلاو فيرعتلا



 .٠ 60 6 ىو و و واو و وأو و ىو هو ىو يه و ىو اه هلو SG GOGO GCOS هواه هه هاه &

 .هنود ققحتي ال رارستسالا نأل ؛“"هنم دب ال ٌررِحلا :فيعضلا ٌدبعلا لاق

 ءاهظفحو ةعتمألا زارحإل عملا ناكملا وهو «ناكملاب نوكي دق وه مث
 .توناحلاو «قودنصلاو «تويلاو نودلاك

 هدنعو «دجسملا ىف وأ «قيرطلا ىف سَّلَج نمك «ظفاحلاب نوكي دقو
 ١ ١ ي وع لع

 .هب زرحم وهف :هعاتم

 نب ناوفص ءادر َقَرَس نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر طق دقو

 .""دجسملا يف مئان وهو ار تح دشا يقوم

 هنأل ؛حيحصلا وه «ظفاحلاب ٌزارحإلا ٌربتعُي ال :ناكملاب زرْحملا يفو

 «حوتفم وهو ناک وأ باب هل نكي مل نإو أا وهو «هنودب ٌزرحم

 عطقلا بجي ال هنأ الإ ءزارحإلا دصقل ءانبلا نأل ؛هنم قراسلا عطقُي ىتح

 .هّلبَ هيف هلي مايقل ؛هنم جارخإلاب الإ

 لی لاوزل ؛هذخأ امك هيف عطقلا بجي ثيح ‹ ظفاحلاب ا فالخب

 .ةقرسلا مف ءذخألا ٍدّرجمب كلاملا

 .عطقلا بوجوو «ةقرسلا ققحت يف )١(

 259/4 يئاسنلا ننس «(750905) هجام نبا ننس «(5745) دواد يبأ ننس (۲)

 فيرعتلا «حيحص ثيدح هنأ حيقنتلا بحاص نع لقنو 758/7 ةيارلا بصن رظنيو

 75٠/7. رابخإلاو

 الكم يأ )٣(



 هنم ٍذخألاو ءزرِحلا ىف 1۲۰

 . عطق : هظفحي هدنع هبحاصو زرج ريغ نم وأ ءزرح نم ائيش قرس نمو ا 0 5 5 + 0 ۰° 2 ٠ ٤

 . هلوخد يف سانلل ذأ تيب نم وأ ءِماّمَح نم َقّرَس نم ئلع َمْطَق الو
 >7 م م هه ت

 . عطق : هدنع هبحاصو اعاتم دجسملا نم قرس نمو

 وأ «هّتحت عاتملاو امكان وأ العقم ظفاحلا نركب نأ نيب قرف الو

 .ةداعلا يف هل ًاظفاح :هعاتم دنع مئانلا دعي هنأل ؛حيحصلا وه «هدنع

 .""عدوملا نمضي ال :اذه ئلعو

 ."””ئواتفلا ىف هراتخا ام فالخب « عيبضتب سيل هنأل ؛ هلثمب :ريعتسملاو

 هدنع هبحاصو زرح ريغ نم وأ (زرِح نم ائيش قرس نَمو) :لاق
 oro 00000 4 ا ا 2 ۰« ٠

 .نيزرحلا دحأب ازرحم الام قرس هنأل ؛ (مِطَق : هظفحي

 .نرحلا لتخاف «لوخدلا ىف ةقيقح وأ «ةداع نذإلا دوجول ؛(هلوخد

 ؛ًاليل اهنم ّقَّرَس اذإ الإ «تاناخلاو راجتلا تيناوح :كلذ يف لخديو
 2 2 > 6 ٠

 .راهنلاب صتخي نذإلا امنإو «لاومألا زارحإل تينب اهنأل

 ٌررحم هنأل ؛(عِطُق :هدنع هّيحاصو ًاعاتم دجسملا نم قرس نمو) :لاق
 م ع 5 م 5 1

 ازرحم لاملا نكي ملف «لاومألا زارحإل ينب ام دجسملا نأل ؛ ظفاحلاب

 .ناكملاب

 .ةعيدولا هدئعو مان اذإ ىنعي )١(

 .ئواتفلا نم راتخملا دارأ هنأ وأ ءاهّبحاص نيبي ملو «ئواتفلا مسا قلطأ )١(



 ۱۲۱ هنم ذخأالاو ءزرِحلا يف

 . هفاضأ نمم ّقَّرَس اذإ فيضلا ىلع َعْطَق الو

 ۹ہک ها ېڅ ا 0 -

 . عطقي مل : رادلا نم اهجرخي ملف ءةقرس قرس نمو

 : رادلا نحص ىلإ ةروصقم نم اهجرخاف ءريص يف اراد تناك نإف : رادلا نحص لإ ةروصقَم نم اهجرخأف ٌرْيِصاَقَم اهيف ًاراد تناك نإف

fw 
3 

 م

 ؛عطقي ال ثيح ؛هلوخد يف سانلل َنْذَأ يذلا تيبلاو «ماّمَحلا فالخب

 .ظفاحلاب ٌرارحإلا بتعب الف «ًازرح ناكملا ناكف «زارحإلل ىب هنأل

 قبي مل تيبلا نأل ؛(هفاضأ نمم َقَرَس اذإ بفيضلا ىلع ّمْطَق الو) :لاق

 .هلوخد يف ًانوذأم هنوكل ؛هقح يف ًازرِح

 2 2 2 ع

 .ةقرس ال «ةنايخ هلعف نوكيف ءرادلا لهأ ةلزنمب هنألو

 َرادلا نأل ؛(عطقُي مل :رادلا نم اهجرخُي ملف + ةقرسا قرش نمو لاك

 .اهنم جارخإلا نم دب الف ءدحاو رح اهلك
 ٤ 2 و 32 2 5

 .ذخالا مدع ةهبش نكمتتف «ىنعم اهبحاص رلي يف :اهيف امو رادلا نالو

 ىلإ ةروصقم نم ””اهجرخأف «ريصاقم اهيف "اراد تناك نإف) :لاق

 .ٍةدِح ىلع ٌرْرِح :اهنكاس رابتعاب ةروصقم لك نأل ؛(عِطق :رادلا نُْحَّص

 لك يف نكسي تويبو تارجح اهيف ةكرتشم ٌراد :دارملاو ناد :خسُت يفو )١(

 .صخش اهنم
 .تويبو تارجح يأ (0)

 .ًازاجم قورسملا ءيشلا اهب دارأو «ةقرسلا يأ (۴)



 هنم ٍذخألاو ءزرِحلا ىف ۱۲۲

 . علف : اهنم قّرَسَق ءٍةروصُقم ىلع ربصاقملا لهأ نم ناسنإ راغأ نإو
 جراخ َرَخآ هكوانو «لاملا َدَحَأو ءلخدف «تيبلا للا بقت اذإو

 .امهيلع َعْطَق الف : تيبلا

 .عِطَق : هذخأف «جّرَحو «قيرطلا يف هاقلأ نإو

 قرسف «ةروصقُم ىلع ريصاقملا لهأ نم ناسنإ "”راغأ نإو) :لاق
 امل ؛ (عِطق :اهنم

 رخل ةلرانوا لانا دعا و 6 لف تلا هللا ت لف

 ؛جارخإلا هنم دجوي مل لوألا نأل ؛(امهيلع عْطَق الف :تيبلا جراخ

 كته هنم دجوي مل :يناثلاو «هجورخ لبق لاملا ئلع ةربتعم رلي ضارتعال
 .امهنم دحاو لك نم ةقرسلا مي ملف ءزرجلا

 :جراخلا اهلوانو «هدي لخادلا جرخأ نإ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .لخادلا ىلع عطقلاف

 يهو «عطقلا امهيلعف :لخادلا رلي نم اهلوانتف «هدي جراخلا لخدأ نإو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ ءاذه دعب يتأت ةلأسم ئلع ءانب

 .(عِطق :هذخأف «جرَخو «قيرطلا يف هاقلأ نإو) :لاق

 اک «عطقلل بجوم ريغ ءاقلإلا نأل ؛عّطقُي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .ذخأي ملو «جرخ

 )١( ةيانبلا .ةرباكم ةرهاجم ةعرسب ذخألا :ةراغإلا ٩/٤4۹.



 ۱۲۳ هنم لْخأْلاو ءزرحلا ىف

 .هجرخأو «هّقاسف ءرامج ىلع هَّلَمَح نإ كلذكو
 .ًاعيمج اوعِطُق : ذخألا مهضعب ئّلوتف «ٌةعامج ٌررِحلا لَحَد اذإو

 عطقي نأ :سايقلاو «ناسحتسا اذه : هللا همحر فيعضلا دبعلا لاق
 .هدحو لماحلا

 ا اك كلا نه هالا اذكو

 وأ «عاتملا عم جورخلا مي اا اح يمرلا نأ :انلو

 «ةربتعم دي هيلع ضرتعت ملو «رارفلل وأ «رادلا بحاص لاتقل عّيفتيل
 .قراس ال «ٌّيِضُم وهف :هذخأي ملو «جرح اذإف «ًادحاو ًالْعِف لكلا ربتعاف

 هريس نال .4(هجرخأو:  «هقاسف .ءرامج لع هلمح نإ كلذكو) لاق

 ١ .هقوسل ؟هيلإ فاضم

 .ًاعيمج اوعطق :ذخألا مهضعب ْئَّلوتف «ةعامج ٌررحلا َلَخَ اذإو) :لاق

 عطقي نأ :سايقلاو «ناسحتسا اذه :هللا همحر فيعضلا دبعلا لاق

 تّمتف « هنم لجو جارخإلا نأل ؟هللا ةمحر نق لوق وهو «يدخو لفاحلا

 .هب ةقرسلا

 «ئربكلا ةقرسلا يف امك «ةئواعملل ؛ىنعم لكلا نم :جارخإلا نأ :انلو

 نوقابلا َرّمشتيو ءعاتملا ضعبلا لوحي نأ :مهنيب اميف داتعملا نأل اذهو

 .دحلا باب دس ىلإ ئّدأ :عطقلا عنتما ولف «عفدلل

 .ةكسلا نم يأ )١(



 هنم ذخألاو ءزّرِحلا ىف ۱۲٤

 . عطقُي مل : ًائيش َدَحَأو «هيف هدي لخدأو «تيبلا بقت نّمو
 . عطقي مل : ملا نم ةجراخ رص رَط نإو

 .(عطقي مل :ًائيش خاو « هيف هدي لخدأو «تيبلا بق نمو) : لاق

 جرخأ هنأل ؛عّطقي هنأ :«'”ءالمإلا» يف هللا همحر فسوي يبأ نعو

 لخدأ اذإ امك «هيف لوخدلا طّرتشُي الف ءدوصقملا وهو «زرِحلا نم لاملا
 ."*يفيرطغلا ا «يفريصلا قودنص يف هدي

 «مدعلا ةهبش نع ًاررحت ؛لامكلا هيف طَرتشُي زرحلا كنه نأ :انلو
 اعلا وره لوخدلاو::6هراتعا كمآ كفو لولا يف : لامكلاو

 .لوخدلا نود فيلا لاخدإ هيف نكمملا نأل ؛قودنصلا فالخب

 .داتعملا وه كلذ نأل :عاتملا ضعبلا لّمَح نم مدقت ام فالخبو

 .عّطقُي مل :مكلا نم ةجراخ "رص *”رط نإو) :لاق

 ىلع يوتحي «يضاقلا ديلولا نب رشب هاور :فسوي يبأل «ءالمإلا» :باتك )١(

 يف ميدنلا نبا اذه ركذ امك «هلا همحر فسوي وبأ هعّرف امم «ًاباتك نيثالثو ةتس
 .7”ص يرثوكلل «يضاقتلا نسح رظنيو 2707/١ تسرهفلا

 يفريصلا قودنص يف هدي لخدأ اذإ امك : هلوق يز خس يفو ءذخأو :خسُت يفو (۲)

 .نتملا نم لعجو : عطف : :لاملا ذخأف همك يف وأ «هريغ بيج يف وأ «يفيرطغلا جرخأف
 «ناسارخ ريمأ «يدنكلا ءاطع نب فيرطغل بوسنم م مهرد وهو «مهردلا يأ (")

 .07/89 ةيانبلا .ئراخبب دوقنلا ٌرعأ نم :ةيفيرطغلا مهاردلاو «هللا امهمحر ديشرلا مايأ
 .زرحلا كته يف يأ (5)

 .عطقلاو قشلا :ٌرّطلا )٥(

 «مهاردلا دودشملا مكلا سفن :انه ةرصلا نم دارملاو «نايمهلا يه :ةرّصلا (0)



 10 هنم ٍذخألاو ءزرِحلا ىف

 عطف : مكلا يف هذي لَخدَأ نإو

 .عطقُ مل : المح وأ ءًاريعب راطقلا نم قرس نإو

 ف طابا :لوألا كيل يف نأ 0 و و هدي نإو

 مو نا نم دا قاف اا : يناثلا يفو
 کلا

 ؛تارجلا كمني :نئهجولا يف ذخألا ف طابرلا لح :رطلا ناكم اك ولو
 :ةلعلا شاكال

 امإ ٌررحم هنأل ؛لاح لك ئلع عقب هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هبحاصب وأ « 0

 وأ ةفاسملا طق ه٠ دصق امنو عي هنأ ؛مكلا وه :زرحلا :انلق

 ."ىزاوجلا هبشأف «ةحارتسالا

 سيل هنأل ؛ (عّطقي مل الخوا ارغب راطقلا نم قرس نإو) :لاق

 .مدعلا ةهبش نكمتتف ءادوصقم ز زرحمب

 لقتو ءةفاسملا عطف نودصقي بكارلاو دئاقلاو قئاسلا نأل اذهو

 .ظفحلا نود «ةعتمألا

 .07 / 9 ةيانبلا .مهاردلا ءاعو :يه ةرصلا :ليقو

 .لصفلا :خسُن يفو )١(

 . ٥٤/٩ ةيانبلا .ءاعولا يأ «ميجلا حتفب ةب :قلاوجلا :درفم وهو «ميجلا مضب (؟)



 هنم ذخألاو ءزرِحلا ىف ۱۲١

 PEs م 2 3

 . عطق : هنم ذَخَأو « لمجلا قش

 . عِطْق : هيلع مئان وأ للحي هدنع هبحاصو ا نإو

 .عطقي :اولاق :ظفحلل اهعبتي نم لامحألا عم ناك ول ئتح

 :اذه لثم يف َقّلاوجلا نأل ؛(عِطق :هنم َذَخأو «لْمِحلا ىش نإو) :لاق مم Es ص چ هه 8
 و ت 3و9 00 و وس ېک 0

 نم ذخألا دجوف «مكلاك ءاهتنايص هيف ةعتمألا عضوب دصقي هنأل ؛زرج

 .عطقيف «زرحلا

 مئان وأ طفح هدنع هبحاصو حت هيف ًاقلاوج قرس نإو) :لاق

 قيرطلاك «زرِحب سيل وه عضوم يف ٌقّلاوجلا ناك اذإ :هانعمو « (مِطْق :هيلع

 .هظفحل ًادصرتم هنوكل ةا ار رم نوكي عج «هوحنو

 هيلع ٌمونلاو «هدنع سولجلاو «ُداتعملا ظفحلا وه َربتعملا نأل اذهو

 .ةداخ اطفج احب

 .لْبق نِم هانرتخا ام ئلع «هنم برقب مونلا اذكو

 7 ئإ و ےل 2

 اظفاع نوك تحت وا «هيلع مئان هبحاصو :"'حّسْنلا ضعب يف ركذو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءراتخملا لوقلا نم هانمّدق ام دكؤي اذهو :هل

FF FFF 

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خَسُت يأ 00/9.



 ۷ لصف

 لصف

 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف
 ومده يع 9 85 و د

 . مسحتو ءرازلا نم قراسلا نيمي و

 لصف

 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف
 .(مَسْحتو ءِدْنّرلا نم قراسلا نيمي عطقتو) :لاق

 .لبق نم "''هانولت امِل :عطقلاف و 2

 . نع هللا ىضر ٍدوعسم نب هللا دبع ةءارقب :نيميلاو

 و اک 3 ت و أ 02

 ينعأ «لصفملا اذهو ءرطبإلا ىلإ ديلا لوانتي مسالا نأل :دنرلا نيو
 1 “رو م8
 .هب "رشي : غسرلا

 نم قراسلا ري عطقب َرَمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو فيك

 : درا

 .۳۸/ةدئاملا .4... اَمُهَيِدَيَأ اوعطقأف هراس ُقِراََلآَو » :ئلاعت هلوق يأ )١(

 ىلع اهب ةدايزلا تزاج «ةروهشم ةءارق يهو ءامهناميأ اوعطقاف :يهو (؟)

 فيرعتلا ىف امك ءهرصتخم ىف ٌيخركلا هنع اهجرخأ دقو 207/8 ةيانبلا .باتكلا
 .مالك دنسلا يفو «(7771) ريغصلا ننسلا يف يقهيبلاو ۰۲٤۸/۳ رابخإلاو

 277١/8 ىقهيبلا ننس «ناطقلا نبا هفعضو 27١ 5/7 ىنطقرادلا ننس (۳)

 ۲۹/٤. ريبحلا صيخلتلا 2777/7١ رینملا ردبلا ۰۳۷۰ /۳ ةيارلا بصن رظنيو



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف ۲۸

aad 6+0 و  

 .بوتي ئتح نجسلا يف دلخو .عطقي مل : اثلاث قرَس نإف ت ا 1 ا چ ٣ ا

 او «هوعطقاف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :مسحلاو

 .فِلْتُم ال ٌرجاز حلاو .فلتلا ىلإ يضفي : مسي مل ول هنألو
 ع 7

 .ئرسيلا هلْجِر تعِطُق :ًايناث قرس نإف) :لاق
 اذهو «("”بوتي ئتح نجسلا يف لو ءعّطقُي مل :ًالاث قس ناف

 18 و

 .ناسحتسا

 .ئلاعت هللا مهمحر خياشملا هركذ ءاضيأ ُرَزعُيو

 .ئرسيلا هذي عطقُّت :ةثلاثلا يف :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 :قرس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ئنميلا هلِجِ عطقُ :ةعبارلا يفو

 .«هوعطقاف :داع نإف «هوعطقاف :داع نإف «هوعطقاف :داع نإف «هوعطقاف

 :هيهذم وه امك ءارسفم یوریو

 )١( ينطقرادلا ننس )7١55(: كردتسملا «(8759) رازبلا دنسم )8١5١(«

 ةيارلا بصن ءملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ١/1/ا.

 .تومي وأ «بوتي ىتح :ةدايز ۳٦۳ص يدتبملا ةيادب يفو (؟)

 .178/5 جاتحملا ينغم (۳)

 ننس «(۳۳۹۲) ينطقرادلا ننس )551١(« دواد يبأ ننس يف وهو ءمدقت )٤(

 .7/"701 رابخإلاو فيرعتلا ١١1/7« ةياردلا رظني «يتأيسو )٤۹۷۸(« يئاسنلا

 هدوع يف عبرألا تارملا يف ةبوقعلا نايب هيفو ثيدحلا اذه ئورُي يأ (5)

 .هبهذم ليصفت وه امك يعفاشلا مامإلا اهب ذخأ يتلاو «ةقرسلل



 ٠ه هو و و او دو واو د. د. ا. و. ا. GCG هه ههه ىو هه و هو ده ده هاه اهو اه اه هع اه 4¢ هاه

 نوكتف ءاهقوف لب ءةيانج اهنوك يف لوألا لثم :ةثلاثلا ةيانجلا نألو
 .دحلا عرش ىلإ ئعدأ

 ال نأ يلاعت هللا نم يبحتسأل ينإ» :هيف هنع هللا يضر يلع لوق :انلو

 ."”«اهيلع يشمي ًالجرو ءاهب يجنتسيو ءاهب لكأي ًادي هل َعَدأ
is r~, ۳ 5 5 7 م ٠ 

 دقعناف ‹ مهجحف ۰" ھنع هللا ىضر ةباحصلا ةيقب "اح اذهبو

 .اعامجإ

 .رجاز حلاو «ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف مِل ؟ىنعم كالهإ هنألو

 .هعوقو بلغي اميف :رجزلاو ءدوجولا ٌردان هنألو

 هحل اريح كما اه ريف دبعلا وح هنأل «ىضاضقلا فالتب

 :ةنفايسلا ىلع ةلمخت وأ هللا همسر "واحلا هيف نحط ”كيدحلاو

 ينطقرادلا ننس ۳۷٤/۳ ةيارلا بصن يف امك «نسحلا نب دمحمل راثآلا )١(

 )١1481/55(. قازرلا دبع فنصم .(0)

 .هنع هللا يضر يلع يأ (۲)

 هنع هللا ىضر رمعل ىلع ةججاحم ىف ةصق ركذ دقو 2١١7/7 ةياردلا رظني ()

 نب عب يف اقلط ةباحصلا 9 ئرخأو 2774/4 يقهيبلا دنع حيحص دانسإب

 .فيعض اهدنس يفو «روصنم

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا هب لدتسا يذلا يأ (5)

 مل :ةيادهلا وجّرخم لاق ٠٠٤/۳: رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق (5)

 راثيإ» :هباتك يف يزوجلا نبا طبس نع لقن مث «ها .يواحطلا نعط ىلع فقن

 ها .هفرعن ملف :ظافحلا انعّبتتو ثيداحألا انظفح :لاق يواحطلا نأ «فاصنإلا



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف ۳۰

 لجّرلا عوطقم وأ ءعطقأ وأ «ئرسيلا ديلا لشأ قراسلا ناك اذإو
 . عطقي مل : ئنميلا

 اهنم ناعبصألا وأ «ءآلش وأ «ةعوطقم ئرسيلا هّماهبإ تناك نإ كلذكو
 .ةعوطقم ماهبإلا ئوس

 . عطف : ءالش وأ «ةعوطقم ماهبإلا ئوس ةدحاو ٌعبصأ تناك نإف

 عطقف ءاهَقَرَس ةقرس يف ءاذه نيمي ْعّطقا : دادَحلل مكاحلا لاق اذإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع ءيش الف : اطخ وأ ًادمع ءهّراسي

 عوطقم وأ ءّمطقأ وأ «ئرسيلا ديلا لشأ قراسلا ناك اذإو) :لاق

 اتما ءًاشطب ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل ؛(عّطقُي مل :ئنميلا لجرلا

 .انلق اّمِل ؛ءآلش ئنميلا هُلْجِر تناك اذإ اذكو

 نأ الق وا ةعزطتع عرملا ا ناک 6 فدک لان

 .ماهبإلاب :شطبلا ماَوِق نأل ؛(ةعوطقم ماهبإلا ئوس اهنم ناعبصألا
 :ءالش وأ ءةعوطقم ماهبإلا ئوس ةدحاو ٌعبصأ تناك نإف) :لاق

 .شطَبلا يف ًارهاظ ًالّلَخ بجوي ال :ٍةدحاولا تْوَق نأل ؛(عطق

 .شطبلا ناصقت يف ماهبإلا ةلزنم نالي امهنأل ؛نّيعبصألا توف فالخب

 ءاهَقَرَس ةقرس يف ءاذه نيمي ْعّطقا :دادحلل مكاحلا لاق اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع ءيش الف :ًاطخ وأ ادمع «هراسي عطقف

 .عطقي مل يأ )١(



 ۳۱ هتابثإو ‹ عطقلا ةيفيك يف

 .دمعلا يف نَمضَيو ءأطخلا يف هيلع ءيش ال :الاقو

 .(دمعلا يف ْنَمضَيو ءأطخلا يف هيلع ءيش ال :الاقو

 .سايقلا وهو ءًاضيأ أطخلا يف نمضي :هللا همحر رفز لاقو

 .داهتجالا يف أطخلا وه :أطخلاب ُدارملاو

 لَعجُي :ليقو ءًأوفع لعجُي ال :راسيلاو نيميلا ةفرعم يف أطخلا امأو
 ٠ افي ردع

 ريغ :دابعلا قح يف أطخلاو «ةموصعم ًادي َمَطَق هنأ :هللا همحر رفزل

 .اهئمضيف صرع

 أطخلاو «نيميلا ٌنيبعت صنلا يف سيل ْذِإ «هداهتجا يف أطخأ هنإ :انلق

 .""عوضوم داهتجالا يف

 دمعت هنأل ؛هل ليوأت الو ىح ريغب ًاموصعم ًافَرَط ْمَطَق هنأ :امهلو

 بجي نأ يغبني ناكو «تادّهَتجملا يف ناك نإو معي الف ملظلا
 .ةهبشلل عنتما هنأ الإ «صاصقلا

 «هنم ريخ وه ام هسنج نم َفّلْخأو .فلتأ هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .عجر مث «هتميق لثمب هلام عيبب هريغ ٰیلع هش نّمك ءافالتإ دعب الف
 .حيحصلا وه اكا شال :دادحلا ٌريغ هعطق ول :اذه ىلعو

 ؛قافتالاب «نمضي ال :ينيمي هذه لاقو «هّراسي قراسلا جرخأ ولو
 .هرمأب هَعّطَق هنأل

 وقع :خسُن يفو (۱)



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف ۳۲

 . ةقرسلاب بلاطْيف «هنم قورسملا َرضحَي نأ الإ قراسلا عطقي الو
 ENE قراسلا اوعطقي نأ ابرلا بحاصو «بصاغلاو ( عدوت و

 .ًادح عقي مل هنأل ؛لاملا نامش هيلع“: ةدنع .دمعلا يف مث

 .نمضي ال :داهتجالا ةقيرط ىلعو «ةقيرطلا هذه ىلع كلذك :أطخلا يفو

 بلاطيف «هنم قورسملا رضحَي نأ الإ قراسلا عطقي الو) :لاق

 اهوا طو ةفويعخلا "0310 لا

 .اندنع رارقإلاو «"ةداهشلا نيب قرف الو

 .رارقإلا يف هللا همحر يعفاشلل ًافالخ

 ."هتموصخب الإ ٌرهظَت ال :ريغلا لام ىلع ةيانجلا ””نأل

 باب يف ءاضقلا نم :ءافيتسالا نأل ؛اندنع مّطَقلا دنع باغ اذإ اذكو

 .دودحلا

 “قراسلا اوعطقي نأ ابرلا بحاصو «بصاغلاو «عدوتسمللو) :لاق

 .لاملا نامض قراسلا ىلع نوكي هللا همحر ةفينح يبأ دنع يأ )١(

 .روضحلا طارتشال ٌليلعت اذه (۲)

 .قراسلا رقي نأف :رارقإلا امأو ءدوهشلاو ةنيبلاب ةقرسلا توبث يأ (۳)

 .۳۳۲/۱۳ ريبكلا يواحلا ()

 1/١/9 ةيانبلا .ةداهشلاو رارقإلا نيب ةقرفتلا مدعل ليلعت اذه (0)

 .لاملا بحاص ةموصخ يأ (0

 .قارسلا :خسُن يفو (۷)



 ۳ هتابثإو ‹ عطقلا ةيفيك يف

 . هنم بوصغُملل اذكو ءًاضيأ هعطقَي نأ ةعيدولا برلو « مهنم

 .(هنم بوصخملل اذكو ءًاضيأ هعطقي نأ ةعيدولا برلو «مهنم

 .عدوتسملاو بصاغلا ةموصخب عطقي ال :هللا امهمحر '"”يعفاشلاو رفز لاقو

 « عضبتسملاو «براضملاو ءرجأتسملاو ٌنيعتسملا :فالخلا اذه ئلعو

 .كلاملا ئوس ا يدل ب كو «نهترملاو «ءارشلا مس ىلع ضباقلاو

 امنإ نهارلا نأ الإ 00 نم ةقرسلا يف كلاملا ةموصخب عطقيو

aS Ssيف هل ىح ال هنأل ؛ ن  

 "هنودب نّيعلاب ةبلاطملا

 .هدنع دادرتسالا يف ءالؤهل ةموصخ ال نأ :هلصأ ىلع هاب هللا همحر يعفاشلاو

 ةرورض :دادرتسالا ىح يف ةموصخلا ةيالو :لوقي هللا همحر رفزو

 .ةنايصلا تيوفت هيف نأل ؛ عطقلا ىح يف ٌرَهظَت الف «ظفحلا

 يضاقلا دنع ترهظ دقو ءاهسفن يف عطقلل ةيجوم ةقرسلا نأ :انلو

 ذِإ ءًاقلطم ٍقربتعم ةموصخ بْيِقَع نْيَلجر ةداهش يهو ءةيعرش ةجحب
 .عطقلا ئقوتسيف «دادرتسالا ىلإ مهتجاحل رابتعالا

 )١( جاتحملا ينغم /٠۷١.

 فّتصملا نبا نع اذكه صنلا حيحصت حارشلا لقت :نيدلا ءاضق دعب :اذكه (۲)
 .۷۲/۹ ةيانبلا .هدعب وأ :ةدايزب ةريثك خسُن يف أطخ ءاجو «فّتصملا ةخسن نع

 ةيانبلا يف نّيبو «نيدلا ءاضق ىلإ دوعي ريمضلا :ليقو «نهرلا مايق نودب يأ (1)
 .نهارلا ةموصخب عطقلا زاوج يف طرتشم نيرمألا الك نأ ۹



 هتابثإو ‹ عطقلا ةيفيك يف ۳٤

 نأ ةقرسلا ًبرل الو «هل نكي مل : هنم تّكرسف «ةقرسب ٌقراس َعِطُق نإو
 . يناثلا قراسلا عطقي

 : ةهبتشب حلا ةىرُد ام دعب وأ لوألا مّطقُي نأ لبق يناثلا َقَرَس ولو
 .لوألا ةموصخب عطقي

 ةرورض ؛ةمصعلا طوقسو هَقَح ءايحإ :ةموصخلا نم ُدوصقملاو
 .ربتعي ملف «ءافيتسالا

 باغو «كلاملا رضَح اذإ امك «ضارتعالا ةموهوم ٍةهبشب َربتعم الو
 يف نذإلا ةهبش تناك نإو ةياورلا رهاظ يف «هتموصخب مّطقي هنإف :نمتؤملا

 .ةتباث زرحلا لوخد

 برل الو «هل نكي مل :هنم تّقرسف «ٍةقرسب ٌقراس ّعِطَق نإو) :لاق
 نبل ى يف '''موقتم ريغ لاملا نأل ؛ (يناثلا قراسلا عطقي نأ ةقرسلا

 .اهسفن يف ةبجوم دقعنت ملف «كالهلاب نامضلا هيلع بجي ال ئتح

 ذإ «هتجاحل ؛ةياور يف «دادرتسالا قح يف ةموصخلا ةيالو لوأللو
 هغ جاو درلا

 "دَحلا ةئىرذ ام دعب وأ «لوألا مّطقُي نأ لبق يناثلا َقَرَس ولو) :لاق
 ملو «عطقلا ةرؤزم : موقتلا طوقس نأل ؛(لوألا ةموصخب عطقي : ةهبشب

 .بصاغلاك راصف «دجوي

 .ه51414 ةخسن ةيشاح .موصعم ريغ يأ )١(

 .لوألا يأ )۲(

 .عطقلا :خسُت يفو )۳(



 ۳٥ هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف

 مل : مكاحلا ىلإ عافترالا لبق كلاملا ىلع اهَّدرف «ةقرس َقَرَس نّمو

 . ًاناسحتسا ؛ عطقي

 . عطقي مل : هل تَبِهَوف ءةقرس يف عطقلاب لجر ىلع يضق اذإو
 .هايإ كلاملا اًهعاب اذإ كلذكو

 :مكاحلا ىلإ عافترالا لبق كلاملا ىلع اهّدرف «ةقرس َقَرَس نّمو) :لاق

 .(اناسحتسا ؛ عطقي مل

 .ةعفارملا دعب هدر اذإ امب ًارابتعا ؛مّطقُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 تلج امتإ ةنيبلا نال ةة را روهلقل طق ةموصخلا نأ < رهاظلا هجو

 .ةموصخللا ىطقلا كفو «ةعزانملا عْطَق ةرورض ؛ةجح

 ىقبتف ءاهدوصقم لوصحب ؛ةموصخلا ءاهتنال ؛ةعفارملا دعب ام فالخب
 َ ازيد

 «(مّطقي مل :هل 'تبهوف ققرس يف عطقلاب لجر ىلع يضق اذإو) :لاق

 لإ تل 13] فام

 .(هايإ كلاملا اًهعاب اذإ كلذكو) :لاق

 : 0 م ےک VD att) 4#. ع
 فسوي يبأ نع ةياور وهو «عطقي :هللا امهمحر يعفاشلاو رفز لاقو

 نيبتي ال ضراعلا اذهبو ءازوهظَو «ًاداقعتا تمت دق ةقرسلا نأل ؟ هللا همحر

 .ةهبش الف «ةقرسلا تقو كلملا ٌمايق

 )١( مألا 5/15١.



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف ۳٦۹

 .باصتلا نم اهتميق اتصقتاذإ كلذكو
 مل نإو هنع عطقلا طقس : هكلم َةَق ورسملا َنيعلا نأ قراسلا ئعدا اذإو

 نيب م

 هنع ءانغتسالا عوقول ؛بابلا اذه يف ءاضقلا نم : : ءاضمإلا نأ :انل

eدم هاك عو «ئلاعت هللا ىح عطقلاو ءراهظإلل : ءاضقلا ذإ  

 اذإ امك راصو «ءافيتسالا دنع ةموصخلا مايق طّرتشي :كلذك ناك اذإو

 ءافيتسالا لبق ىنعي «(باصنلا نم اهثميق تّصقَت اذإ كلذكو) :لاق

 .ءاضقلا لعب

 امهمحر ''”يعفاشلاو َرفز لوق وهو «عطقي هنأ :هلل نع
 .نيعلا يف ناصقنلاب ًارابتعا ؟هللا

 ؛ءاضمإلا دنع همايق هيف طرتشي :ًاطرش ناك اّمَل باصنلا لامك نأ :انلو
 .انركذ اَمِل

 يع باصنلا َلُّمكف «هيلع نومضم هنأل ؛نيعلا يف ناصقنلا فالخب
N TOTاقرتفاف «نومضم ٌريغف :رعسلا ناصقن امأ . 

 هنع عطقلا طقس :هكلم ةقورسملا َنيعلا نأ قراسلا ْئعدا اذإو) :لاق

 .ةقرسلاب نادهاشلا دهش ام دعب : هانعم «(ةنيب مقي مل نإو

 )١( بلاطملا ئنسأ ١58/5.

 ) )۲.هّلك هكلهتسا :خسُت يفو



 ۱۳۷ هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف

 .اًعطقي مل : يلام وه : امهدحأ لاق مث ءةقرسب نالجر ّرقأ اذإو

 عِطق : امهتقرس ىلغ نا دهاننلا + دهشو ءامهدحأ باغ مث ءاَقرَس نإف

 ..اناهلوف وهو «رِخآلا هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف ُرَخآلا

 رجعي ال هنأل ؛ئوعدلا درجمب طقسي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .دحلا باب دس ىلإ يّدؤيف «قراس هنع

 .لامتحالل ؛ئوعدلا ب وقفو ةكراد ةهبشلا نأ :انلو

 .رارقإلا دعب عوجرلا ةحص ليلدب « "لاق امب ربتعم الو
 ؛(اًعّطقب مل :يلام وه :امهدحأ لاق مث «ةقرسب نالجر رقأ اذإو) :لاق

 نأل ؛رّخآلا ّقَح يف ةهبشلل ثروُمو ءعجارلا ّقَح يف لواع عوجرلا نأل

 .ةكرشلا ىلع امهرارقإب تبث ةقرسلا

 ير ىلع قادما دهشو ءامهدحأ باغ مث ءاَقَرَس نإف) :لاق

 .(امهلوقاوهو «رخآلا هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف ُرَخلا عطف

 .ةهبشلا يعدي امبر َرَضَح ول هنأل ؛مّطقي ال :لوقي ًالوأ ناكو

 ئقبيف «بئاغلا ىلع ةقرسلا توبث نمت ةبْيَعلا نأ :ريخآلا هلوق هجو

 .ةهبشلا ثروي ال "”مدعلاو انو كح

 رم ام ىلع «ةهبشلا ثودح مّهوتب ربتعم الو

 ۹/1۷ فلطملا ةياهن..دحلا طقتسي هنأ دمكعملاو هل لورق اذه (1)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (؟)

 .مودعملا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو (۳)



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف 1۳۸

 «عطقي هنإف : اهنّيعِب مهارد ةرشع ٍةقرسب هيلع ٌروجحملا دبعلا ّرقأ اذإو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءهنم قورسملا ىلإ ةقرسلا درلو

 .ئلؤَملل ةرشعلاو «عّطقُي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 همز فز لوق وهو «ئلؤملل ةرشعلاو ءعطقي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 . ئلاعت هللا

 هنإف :اهنّيعب مهارد ةرشع ةقرسب هيلع ٌروجحملا دبعلا رقأ اذإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هنم قورسملا ىلإ ةقرسلا درو (ٌعَطقي

 .ئلوملل ةرشعلاو «عّطقُي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 همحر رفز لوق وهو «ئَلوملل ةرشعلاو «ُمّطَقُي ال :هللا همحر دمحم لاقو
 .(ئلاعت هللا

 اک اذ[ ھو

 .هدي تعِطق :كلهتسم لام ةقرسب رق ولو

 .نيهجولا يف مّطقُي :هل انوذأم دبعلا ناك ولو

 نأ :هدنع لصألا نأل ؛اهّلك هوجولا يف مطب ال :هللا همحر رفز لاقو

 هسفن ىلع دری هنأل ؛حصي ال صاصقلاو ٍدودحلاب هسفن ىلع ٍدبعلا رارقإ

 :ةلوملا لام كلذ لكو طو

 .لوبقم ريغ ريغلا ىلع رارقإلاو
 ركل ؟هيسرارقإ كهل «لاملاو ةافيفلاب اوي هل نوقاملا نأ الإ

 .ًاضيأ لاملاب هرارقإ حصي ال هيلع ٌروجحملاو «هتهج نم هيلع ًاطّلسم



 ۳۹ هتابثإو ‹ عطقلا ةيفيك يف

 ه٠. و. ا. و. ىو. و و. و و. و ىو ا. ىو. هاو ده واه هاه هج هاه ده هه ها هه هاهو GCG هه هاه ¢ ههه

 «ةيلاملا ىلإ ئدعتي مث «يمدآ هنإ ثيح نم هرارقإ حصي :لوقن نحنو
 0 0 نم حصيف

 هلثمو «رارضإلا نم هيلع لمتشي اّمِل «رارقإلا اذه يف ةمهُث ال هنألو
 هزتغلا ىلع لوقف

 ال اذهلو «لطاب لاملاب هرارقإ نأ :هيلع روجحملا يف هللا همحر دمحمل

 يف دبعلا ىلع طق الو «ئلوملا لام ئقبيف «بصغلاب ٌرارقإلا هنم حصي
)0 

 : هتف رس

 و وى 0

 عمست ئتح «عبات عطقل اا ۇي هيف ةموصخلا ْعَمسُت تح «عبات عطقلاو ءاهيف لصأ لاملا نأ هديؤي
 .هنودب لاملا تبثيو ‹ عطقلا نودب

 .تبثي الو «"عمسُت ال :هسكع يفو

 نأل ؛هل نوذأملا فالخب « مبتلا ىف لَطَب :لصألا وه اميف لطب اذإو

 .ًاعبت عطقلا ىح يف حصيف «ٌحيحص هدي يف يذلا لاملاب هرارقإ

 :نیئیشب َرَقأ هنأ :هللا همحر فسوي ىبألو

 .هانركذ ام ىلع « حصيف «هسفن ىلع وهو ‹ عطقلاب

 ر 52 أ 2
 قحتسي عطقلاو « هيف هقح يف حصي الف «ئلوملا ىلع وهو «لاملابو

 .هنودب

 .ىلوملا لام ةقرس يأ )١(

 .لاملا تبثيالو «ةموصخلا تبلت ال يأ (0



 هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف ١

 03 م ف 5 2 و 2

 . اهبحاص ىلع تدر : هدي ىف ةمئاق نيعلاو «قراسلا عِطق اذإو
 وت رس ر

 . نمضي مل : ةكلهتسم تناك نإو

 ديزو ءورمع نم هتقرس ريز لي يف يذلا بوثلا :رحلا لاق اذإ امك

 تح «بوثلا نييعت يف قّدّصُي ال ناك نإو رِقملا دي عطقُت : يبوث وه :لوقي
 كي نم لع ويل

 ءب اَمِل ؛هنم حص دق عطقلاب َرارقإلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ةلاح يف لاملاو «ءاقبلا ةلاح يقالي َرارقإلا نأل ؛ هيلع ًءانب ؛لاملاب ٌحصيف

 دعب عطقلا ئَفوَتسُيف «هرابتعاب لاملا ةمصع طقست ئتح «عطقلل بات ءاقبلا

 .هكالهتسا

 ال امأ «عدوملا نم ةقرسلاب بجي عطقلا نأل ؛ّرحلا ٍةلأسم فالخب

 ا اا ارل ت نعم
 .عناملا لاوزل ؛اهَلك لوصفلا يف حطي :ئلوملا هقدص ولو
 ؛(اهبحاص ىلع تدر :هدي يف ةمئاق نيعلاو «قراسلا طق اذإو) :لاق

 .هکلِم ئلع اهئاقبل
 .(نمضي مل :ةكلهتسم تناك نإو)

 فسوي يبأ ةياور وهو «كالهتسالاو «َكالهلا لّمشي :قالطإلا اذهو

 .روهشملا وهو « هللا امهمحر ةفينح يبأ نع

 .كالهتسالاب نمضي هنأ :هنع هللا همحر نسحلا ئورو



 ۱٤١ هتابثإو « عطقلا ةيفيك يف

 eee ا . . واو د. و اوأو .« و و GOGO هاه هه ولو و POCO هو د. ىو وه هو ىو اها ®

 فكتخا دق ناَقَح امهنأل ؛امهيف نمضي :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو
 :ناعنتمي الف ءامهاببس

 .هنع يه امع ءاهتنالا ُكلْرَت هببسو «عرشلا ىح عطقلاف

 كولمم ديص كالهتساك راصف «لاملا ذأ هّيبسو «دبعلا ىح نامضلاو
 .يمذل ٍةكولمم رمخ برش وأ «مرحلا يف

 تعِطُق ام دعب قراسلا ىلع مرغ ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 فقرا 4

 . (هئنمب

 ًادنتسم «نامضلا ءادأب هكّلمتي هنأل ؛مطقلا يفاني نامضلا بوجو نألو

 امو «ةهبشلل ؛مطقلا يفتنيف ءهِكْلِم ىلع درو هنأ نيف ذخألا تقو ئلإ
 .يفتنملا وهف :هئافتنا ىلإ يدؤي

 يف ًاحابم ناكل :يّقُب ول ذإ «دبعلل ًاقح ًاموصعم قبي ال َلَحَملا نألو

 الو «ةتيملاك «عرشلل ًاقح ًامَرَحُم ٌريصيف «ةهبشلل ؛عطقلا يفتنيف «هسفن
 .هيف نامض

 ٌرَخآ لْعِف هنأل ؛كالهتسالا ىح يف اهطوقس ٌرِهظَي ال ةمصعلا نأ الإ
 .هقح يف ةرورض الو «ةقرسلا ريغ

 )١( بلطملا ةياهن ۳۸٥/١۷.

 ) )۲ةياردلا يف لاق  :1١7/7يئاسنلا دنع هانعمب ركذو ءظفللا اذهب هدجأ مل

 نع هجيرخت لقن ثيح ٤۳۹ص يعملألا ةينم رظنيو «تبثي ال عطقنم هنأو .(5)

 .يواحطلل راثآلا يناعم



 هتابثإو ءعطقلا ةيفيك يف ل

 نمضي الو ءاهيبمجل وهف : : اهادحإ يف عطقف «ٍتاقرس قرس نمو
 .اهل حق يتلا الإ اهّلك ٌنَمضَي : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًائيش

 .هريغ نود «ببسلا وه اميف َربتعُت د ةهبشلا اذكو

 .هيف ةهبشلا ُرْبَتعتَف «دوصقملا مامتإ كالهتسالا نأ :روهشملا هجوو

 اهطوقس تارورض نم هنأل ؛نامضلا ٌقَح يف ةمصعلا طوقس ٌرهظي اذكو
 . .ةلثامملا ءافتنال ؛ كالهلا قح يف

 الو ءاهعيمجل وهف :اهادحإ يف عِطقف ءتاَقِرَس قرم نّمو) :لاق

 .(اهل عِطَق يتلا الإ اهّلك ُنَمْضَي :الاقو
 .مهدحأ رضح اذإ :ةلأسملا ئنعمو

 «قافتالاب «ًائيش نمضي ال :مهتموصخل هدي تعطقو «ًاعيمج اورضح ناف
 .اهلك تاقرتسلا يف

 ؛ةموصخلا نم دب الو «بئاغلا نع بئانب سيل رضاحلا نأ :امهل

 تيقبف ءاهل عطقلا عقي ملف «: نييئاغلا نم ةقرسلا ٍرهظت ملف «ٌةقرسلا َرهظتل

 ا مهلاومأ

 ىلع ٍدودحلا ئنبم نأل ؛ئلاعت هلل اقح ؛ٌدحاو ّمْطَق لكلاب بجاولا نأ :هلو
 ."'ةيانجلابف :بوجولا امأ «يضاقلا دنع روهظلا ظْرَش ةموصخلاو «لخادتلا

 اهركذ نكل «ةريثك خست يف اهيلع بطش :ةيانجلابف :بوجولا امأ :ةلمج )١(



 ٤۳ هتابثإو «عطقلا ةيفيك يف

 . 6. ا. و دوا. د. د. واو SSR GGG GSC ا. ده هاه هو هاو 4G هه هله

 ىلإ خفن عجري هنأ ئرت الأ «بجاولا لك ئقوتسملاف :يفوُتسا اذإف
 .لكلا نع عقيف «لكلا

 يف "”هّمصاخف ءردحاول E كنا اذإ :وفالتتلا اذه" لغو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ضعبلا

 ¢ ا ا



 باب ١

 باب
n 2. 

 ةقرسلا ىف قراسلا ثدحي ام

 ةرشع يواسي وهو «هجرخأ مث «نيفصن رادلا يف هقشف ءابوث قرس نمو

 .عِطق : مهارد

 باب

 0 « گم و و
 ةقرسلا ىف قراسلا ثِدحي ام

 6 ر 2 اي ب 5

 وهو «هجرخأ مث «نيفصن رادلا يف هقشف ءابوث قرس نمو) :لاق
 0 و ت

 .(عطق :مهارد ةرشع يواسي

 «كلملا ببس هيف هل نأل ؛ ال ا :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 راصو «نومضملا كّلمتو «ةميقلا بجوي هنإف «شجافلا قرخلا وهو

 قابل را ةيفاديم كرم اذإ يرتشملاك

 تبثي كلملا امنإو ءكلملل ال ءنامضلل ًاببس عضو ّدخألا نأ :امهلو

 ال هلثمو ءردحاو ٍكْلِم يف نالدبلا َمِمَتْجَي ال يك ؛نامضلا ءادأ ةرورض

 .ذخألا سفنك «ةهبشلا ثروُي

 عوضوم حبلا نأل 2000 عا عئابلا قرس اذإ امكو

 .كلملا ةدافإل



 ١ ةقرسلا ىف قراسلا ثِدحُي ام

 . مطقُي مل : اهجرخأ مث ءاهَحْبَدف «ةاش قس نإو
 : ريناد وأ مِهارد هَعَتصف .ْعْطَقلا هيف بجي ةضف وأ ًابهذ َقَرَس نّمو

 ةفينح يبأ دنع اذهو «هنم قورسملا ىلإ ٌريناندلاو مهاردلا درو هيف مِطْق

 .امهيلع هنم قورسملل ليبس ال :الاقو «ئلاعت هللا همحر

 .بوثلا َذْخَأو «ناصقنلا ّنيمضت راتخا اذإ اميف :فالخلا اذهو

 هنأل ؛قافتالاب «عّطقي ال :هيلع بوثلا كرو «ةميقلا نيمضت راتخا نإف

 .ٌةهبش ثروأف «ةبهلاب هكّلم اذإ امك راصف ءذخألا تقو لإ ًادنتسم هّكَلَم

 ؛قافتالاب مَطَقُي :ًاريسي ناك نإف ءًاشحاف ناصقنلا ناك اذإ هلك اذهو
 .ةميقلا لك نيمضت ٌرايتخا هيف هل سيل ْذِإ «كلملا ببس مادعنال

 ةقرسلا نأل ؛ (عطقي مل :اهجرخأ مث ءاهَحبڏف 2 قرس نإو) :لاق

 .هيف ّمْطَق الو «محللا ىلع تمت

 وأ مِهارد هعتصف «عطقلا هيف بجي ةضف وأ ًابهذ قرس نمو) :لاق

 يبأ دنع اذهو «هنم قورسملا ىلإ ٌريناندلاو مهاردلا درو «هيف مِطَق :ريناند

 ا اهلا ةو ةف

 .(امهيلع هنم قورسملل ليبس ال :الاقو

 .هل ًافالخ ءامهدنع ةموقنم ةعنص هذهف «بصخلا يف :هّلصأو

 .هكِلْمَي مل هنأل ؛هلوق ئلع لكشُ ال حلا بوجو مث
 .عطقلا لبق هكلَم هنأل ؛بجي ال :امهلوق ىلع :ليقو

 .هتيع كلمي ملف ٌرَخآ ًائيش ةعتصلاب راص هنأل ؛بجي :ليقو



 ةقرسلا يف قراسلا ثدلحُي ام ٦

٠ 5 4 wel2 5ر ي وو 24 يما  

 ملو «بوثلا هنم ذَخْوَي مل : هيف عطقو :رمحأ هّعَبصف ءابوث قرس نإف

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو «بوثلا ةميق ْنَمِضي
 ل 5 ور و 6 و 7 و 5
 . هيف غبصلا داز ام ئطعيو «بوثلا هنم ذخؤي : هللا همحر دمحم لاقو

 .ًاعيمتج نيهذملا ىف تولا هم دحأ + دوش هَفَيِص نإو

ad 559 4 و 4 ص 4 موس  

 «بوثلا هنم ذخؤي مل :هيف عطقو «رمحأ هَّعَبصف ءابوث قّرس نإف) :لاق

 ا ور : 9

 ؛(هيف غبصلا داز ام ئطعيو «بوثلا هنم ذخؤي :هللا همحر دمحم لاقو
 4 5 و 4 4 و 4

 .اعبات عّبصلا نوكو ءامئاق الصأ بوثلا نوك :امهنيب عماجلاو «بصغلاب ارابتعا

 :اغوبصم هذآ دارأ ول تح .ىنعمو ةروص مئاق غّبصلا نأ :امهلو
1 2 7 5 32 7 

 «ىنعم ال «ةروص مئاق بوثلا يف كلاملا قَحو «هيف غّبصلا داز ام نمضي

 .قراسلا بناج انحّجرف «كالهلاب قراسلا ىلع نومضم ريغ هنأ ئرت الأ

 7 2 3 092 5 ٠ ٠ ٠

 «ىنعمو ةروص مئاق امهنم دحاو لك ىقح نال ؛بصغلا فالخب

 .انركذ امب كلاملا بناج انحَّجرف ءهجولا اذه نم ايوتساف

 مج هالا ف توا هني ا وا تھ نزو) لاق

 i نأ # 4و ل 5 ط 5 / 5
 ةدايز داوسلا ن ؛ءاوس : لو او اذه : هللا همحر فسوي يب دنعو

 حلاك « هذنع

 )١( ةيانبلا .هدنع ءاوس رمحالاو دوسألا غبصلا يف مكحلا نأ يأ 45/9.



 1۷ ةقرسلا يف قراسلا ثدحب ام

GSهه ا.ه هاف اها. هاف ا. هاه هاهم د هعأاو هاه اهفأاه اه هه ا. وله هاه اوه هو وو و ا. هه هو هى هى اه  

 00 ا 2 ع 5
 .كلاملا قح عطقي ال هنكلو «ةرّمحلاك ءاضيأ ةدايز :هللا همحر دمحم دنعو

 ص ت 0

 قح عاطقنا بجوي الف «ناصقن ٌداوّسلا : هللا همحر ةفينح ىبأ دنعو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «كلاملا

FF FR RFد د  



 قيرطلا عْطَق باب 1۸

 قيرطلا عطَق باب

 اودّصقف «عانتمالا ىلع ردي الحاو وأ ءَنْيِعنَتمم ةعامج ّجَرَخ اذإو

 مامإلا ْمِهَسْبَح :ًاسْف اولتقيو الام اوذخأي نأ لبق اوذِخَأف «قيرطلا ّمْطَق
 . ةيوق اونراَحي اوت

 Ba ىلع ۾ ص اذإ دوغا «يمذ 7 ءملسم لام اوذَخأ نإو

 : كلذ هئميق غلبت م وأ ءادعاصف «مهارد ةرشع مهنم ٍدحاو لك باصأ

 .يفالخ نم مهلجرأو مهّيديأ مامإلا َمَطَق

 دَح دَح مامإلا مهل : ًالام اوذخأي ملو اولتَق ناو

 قيرطلا عْطَق باب

 0 ىلع ٌرِولقَي دحاو وأ ءَنُيِعنَمم ةعامج جرح اذإو) :لاق

 E :ًاسْفن اولتقيو آلام اوذخأ نأ لبق اوذيخأن 0

 مهتعامج ئلع مق اذ ااو «يمذ وأ ا اون ذو

 :كلذ هتميق غلبت اوا ا دغاتضف «مهارد ةرشع مهنم ٍدحاو لك باصأ

 .يفاليخ نم مهلجرأو مهيديأ م مامإلا عّطَق

 لح مامإلا مِهَلَتَ :ًالام اوذخأي ملو اولتق نإو

 .« لورو هللا نورا ل ارج اَمَّنِإ 8 :ئلاعت هّلوق :هيف لصألاو

 .77 /ةدئاملا .ةيآلا

0 



 ۱۹ قيرطلا عّْطَق باب

 .مهوُفَع ىلإ تقتلي ال : مهنع ءايلوألا افع ول ئتح

 هذه «ةعبرأ يهو «لاوحألا ىلع عيزوتلا :ملعأ هللاو «هنم ٌدارملاو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اهركذن ةعبارلاو «ةروكذملا ةثالثلا

 اهلل حلا لكك 5اللاف ا نألو

 نع يفن هنأل ؛روكذملا يفنلاب دارملا هنألف :ئلوألا يف سْبحلا امأ

 ما عفدب «ضرألا ِهْجَو
 .ةفاخإلا َركْنم مهت ا اا فور فيو

 .ةعئملاب الإ ققحتت ال ةبراحملا نأل : نسال لع ةردقلا "”طرَشو

 .هانولت امل ؛اهاّنيِب امك :ةيناثلا ةلاحلاو

 ةدّيؤم ةمصعلا نوكتل :”يمذ وأ ءملسم لام ذوخأملا نوكي نأ طَرَشو
 .عطقلا بجي ال :نيأتسملا ىلع قيرطلا عطف ول اذهلو

 الإ هْفَرَط حابتسُي ال يك :ٍدحاو لك ّقح يف باصنلا لامك طّرشو
 طخ هل الام هلوانتب

 تيوفت ىلإ يدؤي ال يك ؛ئرسيلا ٍلْجّرلاو «ئنميلا ديلا ْعْطَق :دارملاو

 .هانولت امل ؛اهاّكيب امك :ةثلاثلا ةلاحلاو

 ؛(مهوقع ىلإ تفتلي ال :مهنع ءايلوألا افع ول ئتح) ءاَدَح نولتقیو

 .عرشلا قح هنأل



 قيرطلا عْطَق باب 10۰

 مهيدي َّحَّطَق ءاش نإ : رايخلاب ٌمامإلاف : لاملا اوذَخأو ءاولتق اذإو

 ءاش نإو : مهّلَتق ءاش نإو .مهّبلصو مهلتقو «يفالخ نم مهّلجرأو

1 

5 05 8 0 

 عطقي الو «بلصي وأ لّتقي : هللا همحر دمحم لاقو

 ءاش نإ :رايخلاب مامإلاف :لاملا اوذخأو ءاولَتَق اذإ) :ةعبارلا (و) :لاق

 نإو ءمهّلَتَق ءاش نإو ءمهّبَلصو مهّلتَقو ءيفالخ نم مهّلجرأو مهّيديأ ّمَطَق

 «ةدحاو ةيانج هنأل ؛(عّطقُي الو ءبّلصُي وأ لقي :هللا همحر دمحم لاقو

 .نّيدح بجوت الف

 ةقرسلا دحك ءدَّحلا باب يف ءسفنلا يف لخدي :سفنلا نود ام نألو
 .مجرلاو

 نمألا تيوفت وهو ءاهيبس ظّلَعتل تَظّلخت ٌةدحاو ٌةبوقع هذه نأ :امهلو

 .لاملا ٍذخأو «لتقلاب يهانتلا ىلع

 يف اناك نإو ًادحاو ًادح ئربكلا يف اعم لجّرلاو ديلا عْطَق ناك اذهلو

 .ردحاو ٌدَح يف ال ءدودحلا يف لخادتلاو دج ىرشفلا

 .ةياورلا ٌرهاظ وهو «هكْرَتو بْلّصلا نيب َرييختلا "”باتكلا» يف ركذ مث

 «هيلع ًصوصنم هنأل ؟ هكرتي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هريغ هب ربتعيل ؛ريهشتلا دوصقملاو



 6 قيرطلا عْطَق باب

 . تومي نأ ئلإ حمر طب جعبُيو اح بلص

 . مايأ ٍةثالث نم رثكأ بّلِصُي الو

 .هَذَخَأ لام يف هيلع َنامض الف : عطاقلا لِيَ اذإو

 .هيف رّيخيف «بلصلاب :ةغلابملاو «لتقلاب :ريهشتلا لصأ :لوقن نحنو

 .(تومي نأ ئلإ حمر هثطب جَعبيو اح ْبّلصُي) :لاق مث

 .هللا همحر ٌيِخْرَكلا نع هلثمو

 .ةلثملا نع ًايقوت ؛بّلصُي مث لتي هنأ :هللا همحر يواحطلا نعو
 هَ 0 و 02 1 0

 «عذرلا يف غلبأ :هجولا اذه ىلع بلّصلا نأ :حصألا وهو «لوألا هجو

 .هب دوصقملا وهو

 ئذأتيف ءاهدعب ٌرّيغتي هنأل ؛(مايأ ةثالث نم ٌرثكأ بّلصي الو) :لاق

 .هب سانلا

 50 هك سو ے١ ا ىج 0
 ؛ طقسيو «عطقتي تح ٍةَبْشَح ىلع كرتي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةبولطم ريغ ةياهنلاو «هانركذ امب ٌرابتعالا لّصَح :انلق

 ًارابتعا ؛(هدخأ لام يف هيلع نامض الف :عطاقلا ليَ اذإو) :لاق

 .هاّنيب دقو «ئرغصلا ةقرسلاب

 ٠١١/۹. ةيانبلا .ةقرسلا يف امك «لاملا ةمصع تطقس :ميقأ امل ّدحلا نأل (1)



 قيرطلا عْطَق باب ۲

 . مهعمجأب مهيلع حلا يرجأ : مهدحأ لتقلا رشاب نإف

 .ءاوس وهف : فيسب وأ ءرَجَحب وأ ءًاصَعب ناك نإ لتقلاو

 هيف اميف هنم صْنقا : حرج دقو آلام ذخأي ملو ءعطاقلا لقب مل نإو

 . ءايلوألا ىلإ كلذو شرألا هيف اميف هنم ّشرألا ذخأو صاصقلا

 ِتَلّطَبو يفالخ نم هلجرو هدي تّعِطَق : حرج مث ءألام َذَخَأ نإو
 . تاحارحلا

 هنأل ؛ (مهعمجأب مهيلع حلا يرجأ e لا رشاب نإف) لاق

 اذإ تح ٠ « ضعبلل ًاءذر ٍضعبلا نوكي نأب ققحتت يهو «ةبراحملا ءازج

 «مهنم راحاو نم لتقلا طرشلا امنإو ؛"”ههيلإ اوزاحنا : مهمادقأ تْلَز

 .ققحت دقو

 E «رجَحب وأ «ًاصعب ناك نإ لتقلاو) :لاق
 .ةراملا عطقب قيرطلل ًاعْطَق عقي

 هنم صتقا : :حرج دقو الاف دغا ملو عطاك لتي مل نإو) :لاق

 لإ :كلذو: + نشرأآلا كف اف هتم شرألا ديغآو: .«ضاضقلا ةف اميف

 ةانركذ ام وهو فعلا ى يزف ةياضتلا هذه يف لح ال هنأل ؛(ءايلوألا

 .يلولا هيفوتسيف

 ءيفالخ نم هلجرو هذي تعِطَق :َحَرَج مث ألام َدَحَأ نإو) :لاق

 .(تاحارجلا تلطبو

 .نوريثابملا نوبراحملا مزهنا يأ )١(

 .مهتنواعمل ؛ءدرلا مهيلإ عمتجاو مضنا :نورشابملا مزهنا اذإ يأ )١(



 or قيرطلا عْطَق باب

 و < ت

 نإو ىولتق ءايلوألا ءاش نإف : ادمع لت دقو «بات ام دعب ذخأ نإو

 .هنع اوفع اوؤاش

 عوطقملا نم مرحم ِمِحَر وذ وأ نوما يص عاملا نم ناك نإو

 .نيقابلا نع حلا طقس : هيلع

 لل هه لا ةع طح دام اح دلا تو امل هنأل

 لا ا اک

 تلك ءايلوألا ماش نإف ادم لك دقودا تاق ام دعب ذخأ تو لاف
 ؛ةبوتلا دعب ماقي ال ةيانجلا هذه يف ّدحلا نأل ؛(هنع اوقع اوؤاش نإو

 ."”صنلا يف روكذملا ءانثتسالل

 ود روق ل يف َمْطَق الو ءلاملا دَر ىلع فقوتت ةبوتلا نأل وأ

 رقعي وأ: ضاضقلا يلولا 0 «لاملاو سفنلا يف دبعلا
 .هكلهتسا وأ هدي ف كله اذإ نامضلا ؛ بجيو

 نم ٍمَرَحَم مجد وذ ا وأ يي عاطل نم ناك نإو) :لاق

 .(نيقابلا نع دحلا طقس :هيلع عوطقملا

 .هللا امهمحر رفزو ةفينح يبأ لوق :نونجملاو يبصلا يف ٌروكذملاف
 .نوقابلا ُدَحُي :ءالقعلا َرشاب ول هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .٤٠/ةدئاملا .(رهع اورق دَقَت نأ لبق نم اا ت را لإ :ئلاعت هلوق وهو (۱)

 .هيف طرش يهو «ةموصخلا عاطقنال )۲(

 .قيرطلا عطاق يأ (۳)



 قيرطلا عْطَق باب ١

 .هنع اوَمَع اوؤاش نإو ءاولَتَق اوؤاش نإف ءءايلوألا ىلإ لتقلا راص و

 :افوخصلا ةقرسلا اذه عو

 الو «لقاعلا ةرشابم يف َلّلَخ الو عبا ءذرلاو «لصأ ريثابملا نأ :هل
 .عبّتلا يف للخلاب رابتعا

 مو اعنا سكني :هبكع يفو
 مهضعب لْعِف عقي مل اذإف «لكلاب تماق ةدحاو ةيانج هنأ :امهلو

 ءىطاخلاك راصف «مكحلا ُتبثي ال هبو «ةلعلا ضعب نيقابلا لْعِف ناك :ًابجوم
 .دماعلا عم

OTا ي  
 نيب اكرتشم لاملا ناك اذإ هليوأت :ليق دقف :مرحملا مجرلا وذ امأو

 ا ا
 يف عانتمالاف ءهانركذ ام ىلع «ةدحاو ةيانجلا نأل ؛ٌقّلطم هنأ حصألاو

 .نيقابلا قَح يف عانتمالا بجوي :ضعبلا قَح

 يف للحل هَقَح يف عانتمالا نأل ؛ٌنيأتسم مهيف ناك اذإ ام فالخب

 .هصخي وهو «ةمصعلا

 ساو وخ ةلفاقلاو ءزرجلا يف للحل ٌانتمالا :انه اه امأ

 ىح نوهظلا ؛الوألا: لإ لقفلا ناص): حلا طقس اذإ (و) لاف

 ةا ام ا لا

 .هنع اٴوفع اوؤاش نإو ءاولتق اوؤاش نإف) :لاق



 2 قيرطلا حلق باب
 . الحلا بجي مل : ضعبلا ىلع قيرطلا ٍةلفاقلا ضعب ْمّطَق اذإو

 : ةريحلاو ةفوكلا نيب وأ ءرصملا يف ًاراهن وأ اليل قيرطلا َمْطَق نمو

 . اناسحتسا ؛قيرطلل عطاقب سيلف
 قيرطلا ٌعِطاق نوكي : سايقلا يفو ٠ 5 5 2

 نأل ؛(دحلا بجي مل :ضعبلا ىلع قيرطلا ٍةلفاقلا ضعب ّمَطَق اذإو

 .ةانحلاو زاذك ةلفاقلا تراضف حلاو زرا

 ةفوكلا نيب وأ ءرصملا يف اراهن وأ اليل قيرطلا عطق نمو) :لاق

 ناعما ؛قيرطلل عطاقب سيلف :ةرّيجلاو
 5 و ت و

 ؛ هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(قيرطلا عِطاق نوكي :سايقلا يفو

 ف ووصول

 نإو رصملا جراخ ناك اذإ أحلا بجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ثوّحلا هقحلي ال هنأل ؛ هبرقب ناك

 ْعاَّطَق مهف :بشخلاب وأ ىب اليل وأ « حالسلاب اراه اولتاق نإ :هنعو

 .يلايللاب ةىطبُي ثاعلاو "نبي ال حالسلا نأل ؛قيرطلا

 ةرصملا ىفاكالذ دي الو قّراملا عطقب : قيرطلا مق نإ : لوقت نحنو

 ؛لاملا درب نوذَخؤُي مهنأ الإ ؛ثْوَغلا قل َرهاظلا نأل ؛هنم برقبو

 )١( ريبكلا يواحلا 855/1.

 ةيانبلا .ثوغلا لبق عطقلا ققحتيف «لتق ريغب عفدلل ةلهُم هيف سيل يأ (۲)

 .186/65 ريدقلا حتف 6٥



 قيرطلا عّطَق باب 0

 7 2 2 4 را کر 2

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هتلقاع ىلع ةيدلاف : هّلَثَق تح الجر قتخ نمو

E a 
 .هب لتق : ةرم ريغ رصملا يف قنخ نإو

 .ةيانجلا مهباكترال ؛نوسبحيو «نوبّدؤيو «قِحَتسملا ىلإ ّقَحلل ًالاصيإ

 .اًنيب اَمِل ؛ ءايلوألا ىلإ هيف ٌرمألاف :اولتق نإو
 ةفينح ىبأ دنع هتلقاع ىلع ةيدلاف : هلق ئتح ًالجر قتخ نمو) :لاق

 نإ تايدلا باب يف كلذ نيسو «لقتملاب لتقلا ةلاسم يهو «(هللا همحر

 .ائلاعت هللا ءاش
 2 م و 35 ر صرع

 يف ايعاس راص هنأل ؛(هب لق :ةَرم ريغ رصملا يف قتخ نإو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لتقلاب هرش عفديف «داسفلاب ضرألا
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 10۷ رّيسلا باتك

 رّيسلا باتك

 نع طقس : سانلا نم قيرف هب ماق اذإ «ةيافكلا ىلع ضر : ٌداهجلا

 . نيقابلا

 رّيسلا باتك

 .رومألا يف ةقيرطلا يهو «ةريس :عمج :ريسلا

 .هيزاَعَم يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رّيسب صتخت :عرشلا يفو

 طقس :سانلا نم قيرف هب ماق اذإ «ةيافكلا ىلع ضْرَف :داهجلا) :لاق

 .(نيقابلا نع

 .ه/ةبوتلا .كرفمأاولتفأف » :ئلاعت هلوقلف :ةيضرَقلا امأ

 .""«ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 .ًايقاب اضف هب دارأ

 يف ٌداسفإ وه ْذِإ «هنّيعل ضرف ام هنأل ؛ةيافكلا ىلع ٌضْرَف وهو

 .دابعلا نع ٌرتشلا عقدو «هللا نيد زازعإل َّضِرُف امنإو «هسفن
 «ةزانجلا ٍةالصك «نيقابلا نع طقس :ضعبلاب دوصقملا لّصَح اذإف

 .مالسلا درو

 )١( ةياردلا ءهنع تكسو «(70177) دواد ىبأ ننس ؟١١5/5.

 ) )1ةيانبلا .دالبلل بيرختو «دابعلل بيذعت هيف ذإ /١1١5.



 رّيسلا باتك 10۸

 .هكرتب سانلا عيمج مَا : دحأ هب مقي مل نإو

 ٍةَعَس يف نيملسملا نأ الإ «بجاو ُداهجلا : «ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 . مهيلإ جاتحي ىتح

 ىلع بوجولا نأل ؛(هكرَتب سانلا عيمج ميا :دحأ هب مق مل نإو) :لاق
 .لكلا

 «حالسلاو عاركلا نم «'”داهجلا ةدام ّمْطَق :هب لكلا لاغتشا يف نالو

 .ةيافكلا ئلع بجيف
 هلوقل ؛نايعألا ضورف نم ٌريصي ذئئيحف :ًاماع ٌريفنلا نوكي نأ الإ

 .١4/ةبوتلا .ةيآلا .4 الاثر اًكاَمِخ ارقي  :ىلاعت

 يف نيملسملا نأ الإ «بجاو ُداهجلا :«"'ريغصلا عماجلا» يف لاقو) :لاق

 .(مهيلإ جاتحي تح ةعس

 ريفنلا ىلإ :هريخآو «ةيافكلا ىلع بوجولا ىلإ ةراشإ :مالكلا اذه لوأف
 .ماعلا

 ُضرتفُيف «لكلا ةماقإب الإ لّصحتي ال كلذ دنع دوصقملا نأل اذهو
 .لكلا ىلع

 ءداهجلا عطقني :داهجلا ةدام تعطقنا اذإف ءداهجلا يف جاتحُي ام ْعْطَق يأ )١(

 ءاهوحنو ةراجتلا نم «هبابسأ ليصحتب ضعبو «داهجلاب سانلا ضعب موقي نأ يغبنيف
 . ٠١١/١ ةيانبلا .حالسلاو ليخلا وحن نم ءداهجلا تالآ اهب لصحي يتلا

 .ريغصلا عماجلا نم ٍةلمج رخآ يهو «555 ص (؟)



 ١4 رّيسلا باتك

 .اوؤدبي مل نإو ٌبجاو رافكلا لاتقو

 الو ؛ىمعأ الو قأرما الو ءٍدبع الو «يبص ىلع ُداهجلا بجي الو
 . عطقأ الو ءِلَمْفُم

 جرخت «عفدلا سانلا عيمج ئلع ّبَجَو : لب ىلع ٌودعلا َمَجَه نإف

 7 نذإ ريغب دبعلاو ءاهجوز نذإ ريغب ةأرملا

 "”تامومعلل ؛("”وؤدبي مل نإو بجاو رافكلا لاتقو) :لاق

 ةّمَحْرملا ُةنِظَم ابصلا نأل ؛(يبص ئلع ُداهجلا بجي الو) :لاق

 .جوزلاو «ىلوملا قَح مادقتل ؛(ةأرما الو «رلبع الو)

 .مهزجعل ؛(عطقأ الو ءَِعَقُم الو «ىمعأ الو)

 جرخُت ن سانلا عيمج ىلع بجو :ردلب ىلع ٌودعلا مَجَه نإف) :لاق

 .نيع ضرف راص هنأل ؟(ئلوملا نذإ ريغب دبعلاو ءاهجوز نذإ ريغب ةأرملا

 يف امك «نايعألا ضورف قَح يف رهظي ال حاكتلا ؛ قرو ‹نيميلا كليو

 .موصلاو ةالصلا

 لاطبإ ىلإ ةرورض الف «"اعتقم امهريغب نأل ؛ريفنلا لبق ام فالخب

 .جوزلاو ئلوملا قح

 .انوؤدبي :خسُت يفو )١(

 اوشا » :ئلاعت هلوقك «رابخألاو تايآلا يف ةدراولا تامومعلا قالطإل يأ (۲)

 .٥/ةبوتلا .«نِكرْتَمْل

 .ةيافك يأ (۳)



 ر

 . ءيق نيملسملل ماد ام لاتقلا ئلع لْعجلا هركيو

 .ًاضعب مهضعب يوقُي نأب سأب الف : نكي مل اذإف

 هبشي هنأل ؛(ءيق نيملسملل ماد ام "”لاتقلا ىلع لْعجلا هركيو) :لاق
 .نيملسملا بئاونل دعم لاملا تيب لام نأل ؛هيلإ ةرورض الو ءّرجألا

 عفد هيف نأل ؛(ًاضعب مهضعب يوقُي نأب سأب الف : نکی مل اذإف) :لاق
 .ىندألا قاحلإب ىلعألا ررضلا

 .هنع هللا يضر "”ناوفص نم ًاعورد دخ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هُديؤي

 ,' ”ةليلحلا يذ نع .””بّرَعلا “يزغي ناك هنع هللا يضر ٌرمعو

 :تازيفلاب ملعأ لا لاو. غافلا ير حافلا لاعب

 د6 د6 د6 د

 ىلإ جورخلل يوقتلا هب لصحي امم سانلا ىلع ةازغلل مامإلا هبٍرضَي ام وهو )١(

 ١١9/9. ةيانبلا .برحلا

 .ءيش لاملا تيب يف يأ (1)
 ننس «(7077) دواد يبأ ننس .همالسإ نسحو ملسأ دقو «هنع هللا يضر ةيمأ نبا (۳)

 )٥۰۹٤(. نابح نبا هححصو «(01/ا/9) يئاسنلا

 .ودعلا ىلإ هّنَعَب اذإ :شيجلا ريمألا ئزغأ :لاقي ءءازغإلا نم (5)

 )٥( ةيانبلا يف ينيعلا ححصو «بزعألا :خسُن يفو «هل ةجوز ال يذلا يأ ۹/٠١١٠

 .بّزع :يأ «فلأ نودب

 .بّرعلا مدقيف «ةجوزلا يأ «ةليلحلا بحاص يزغي ال يأ (0
 .7:05/7 دعس نبا تاقبط .دعاقلا سرف ٌودعلا ىلإ بهاذلا يشاملا يطعيف (۷)



 51 لاتقلا ةيفيك باب

 لاتقلا ةيفيك باب

 مهْوَعَد : انصح وأ ةنيدم اورصاحف «برحلا راد نوملسملا لَحَد اذإو
 ءادأ ىلإ ْمُهْوَعَد : اوعنتما نإو «مهلاتق نع اوفك : اوباجأ نإف «مالسإلا ىلإ

 . ةيزجلا

 لاتقلا ةيفيك باب

 انصح نأ يدم اورصاخف «تردتلا راد ةوملسملا لعد ادو لاف

 هيلع فلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ئور اّمِل ؛(مالسإلا ىلإ مهوعد

 ."مالسإلا ىلإ مهاعد ئتح موق لّئاق ام مالسلاو ةالصلا

 .دوصقملا لوصحل ؛(مهلاتق نع اوفك :اوباجأ نإف) :لاق

 ئتح سانلا َلِتاَقُأ نأ تْرِمُأ» :ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لاق دقو
 و

 .ثيدحلا . هلا الإ هلإ ال :اولوقي

 .(ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعد :اوعنتما نإو) :لاق

 ."شويجلا ءارمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر َرَمَأ هب

 ا هب ظا ام ىلع «لاتقلا هب يهتني نا هنألو

 )١( قازرلا دبع فنصم )۹٤۲۷(« مكاحلا هححصو «(۲۱۰۵) دمحأ دنسم )۴۷(.

 )5١(. (5) ملسم حيحص 4)c يراخبلا حیحص (؟)

 .(1771) ملسم حيحص .مالسإلا نع اوعنتما اذإ ةيزجلا ذخأب يأ ()

 .۲۹/ةبوتلا . تورص َمُهَو ري نع هيرا اوظَعي ىح :ئلاعت هلوق يأ (5)



 لاتقلا ةيفيك باب ۱1۲

 .نيملسملا ىلع ام مهيلعو «نيملسملل ام مهلف : اهولذب نإف

 .هوعدي نأ الإ «مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلْبَت مل نم لاقي نأ ٌروجي الو

 .ةيزجلا هنم لقت نم ىح يف اذهو

 يف ةدئاف ال :برعلا نم ناثوألا ٍةَدَبَعو نيدترملاك «هنم لبقت ال نمو

 .مالسإلا الإ مهنم َلّبُي ال هنأل ؛ةيزجلا لوبق ىلإ مهئاعُد

 .١٠/حتفلا .© نولس وأ مومن ل :ئلاعت هللا لاق

 .(نيملسملا ىلع ام مهيلعو «نيملسملل ام مهلف :اهولَذَب نإف) :لاق

 ءانئامدك :مهؤامد نوكتل ةيزجلا اولذب امنإ» :هنع هللا يضر يلع لوقل

 ."”«انلاومأك : مهلاومأو

 .لوبقلا :لذبلاب ٌدارملاو

 .ملعأ هللاو «""نآرقلا يف هيف روكذملا ءاطعإلاب ٌدارملا اذكو

 نأ الإ «مالسإلا ىلإ ةوعّدلا هلْ مل نَم لاقي نأ وجي الو) :لاق
 سوو م

 .(هوعدي

 هننس يف ينطقرادلا جرخأو بيرغ 8١/7: ةيارلا بصن يف لاق )١(
 ها .انتيدك هتيدو ءانمدك همدف :انتمذ هل تناك نم :هنع هللا يضر يلع لاق 5)

 بيترتب) ٠١5/7 هدنسم يف يعفاشلا هجرخأو «ثيدحلا فيعض :بونجلا وبأ :هيفو

 .ًارصتخم ۳٠۹/٤ ةيارلا بصن يف هركذو «(10915) يقهيبلا ننس ء(يدنسلا

 .۲۹/ةبوتلا .4 َةَيَرِحْل أوطتُي ىح » :ئلاعت هلوق وهو (۲)



 11۳ لاتقلا ةيفيك باب

e گە كلذ بجي الو «ةوعّدلا ِهْنَعَلَب نم وعدي نأ بحتسيو . 

 ىلإ مهعداف» :دانجألا ءارمأ ةيصو يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."0(هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 «لاومألا بْلَس ئلعال نذل ئلع مان نأ نوملعي ةوعّدلاب مهنألو

 .لاتقلا ةنؤم ئفكتف «نوبيجي مهلعلف «يرارذلا يبسو

 ."'يهنلل ؛مِثَأ :ةوعدلا لبق مهلتاق ولو

 راصف «رادلاب ٌزارحإلا وأ «ٌنيّدلا وهو ءمصاعلا مدعل :"”ةمارغ الو

 .نايبصلاو ءَناوُسشلا لتقك

 .راذنإلا يف فلاش ؛ (ةوعّدلا هْنَخَلَب نم وعدي نأ م :لاق

 ىلع راغأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص هنأل ؛(كلذ بجي الو)
 ا مهو :قلطضملا ينب

 .(۱۷۳۱) ملسم حيحص يف وهو «ادج ًابيرق مدقت (۱)

 نأ هنع هللا ىضر ىلع نع )۹٤۲۷( فنصملا ىف قازرلا دبع هاور ام وهو (۲)

 .«مهوعدت ئتح ًاموق لټاقت ال» :هثعب نيح هل لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا
 ء(١٠٠۸) طسوألا يف يناربطلا هاور ٠٠/١: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 ها .ةقث وهو «ئيحي نب نامثع ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو

 .مصاعلا مدعل ؛مهلتقب ةمارغ بجت ال يأ (۳)
 هيلع هللا ئلص ًيبنلا مهنم باصأ دقو «ةعاَر نم ٌريهش طب :قلطصملا ونب (4)

 ‹«قلطصملا ينب يف هموق ديس اهوبأ ناكو «رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج ملسو

 ٠۷١/١. يرابلا حتف رظني .نينمؤملل ًامأ ةيريوج تراصو «كلذ دعب ملسأ دقو

 )۱۷۳١(. ملسم حيحص )705١(« يراخبلا حيحص .نولفاغ يأ (5)



 لاتقلا ةيفيك باب ۱٤

 . مهوبراحو ‹ مهيلع هللاب اوناعتسا : كلذ اوبأ نإف

 .قيناجملا مهيلع ١ وبصتو

 ."”قرحي مث «ًاحابص «نْبَأ» ىلع رعي نأ هنع هللا يضر ةماسأ ئلإ َدِهَعو

 وعدي نوكي ال : ةزاقلاز

 .(مهوبراحو «مهيلع هللاب اوناعتسا :كلذ اًوَبأ نإف) :لاق

 اوَيأ نإف» : ديرب نب ناميلس ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 هللاب نعتساف :اهوَبأ نإف» :لاق نأ لإ .«...ةيزجلا ءاطعإ ىلإ مهعداف :كلذ
 دا مهّلِتاقو »2 مهيلع

 5 3ٍ 0 وص و ١ دا ا
 هب ناعتسيف «هئادعأ ىلع رمدملاو «هئايلوأل رصانلا وه ئلاعت هللا نألو

 ع

 .رومألا لك يف
 و سمس ص ر es س ے

 ةالصلا هيلع هللا لوسر ْبَّصَت امك «(قيناجملا مهيلع اوبصتو) :لاق

 .فئاطلا ىلع مالسلاو

 رظنيو )۲۸٤۳(« هجام نبا ننس «هنع تكسو )۲٦۱7(« دواد يبأ ننس )١(

 ا مم ةنوم ی ا ةقووج اتا و. 1179 لا
 1 .ندرألا يف :نآلا ةتؤمو 2174/١ نادلبلا مجعم

 يملا نب ةديرب هيبأ نع «ةنس نوعست هلو «ه6١٠١ ةنس ئفوتملا «يعباتلا ()

 .هنع هللا يضر يملسألا

 .(1711) ملسم حيحص (؟)
 يف امك «هب هدنس ليصي ملو «ًالضعم هاور هنكلو 7757(2) يذمرتلا ننس (5)

 نباو «(775) ليسارملا يف دواد وبأ هاور :ًاضيأ يعليزلا لاقو 287/7 ةيارلا بصن



 110٥ لاتقلا ةيفيك باب

 اودسفأو .مهّراجشأ اوُعَّطَقو «ءاملا مهيلع اوُلسْرَأو «مهوقرَحو

 . مهَعورُز

 .رجات وأ ءريسأ ملسم مهيف ناک نإو مهيْمَرِب سأب الو

 .ةريوبلا قرحأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(مهوقَّرَحو)

 نأل ؛(مهَعورُي اودسفأو ؛مهّراجشأ اوُعَطَقو «ءاملا مهيلع اوُلسْرأو)

 قيرفتو «مهتكوش رسكو «مهب ظْيَعلاو ٍتّبكلا قاحلإ كلذ عيمج يف

 .ًاعورشم نوکیف ‹مهعمج

 يف نأل ؛(رجات وأ ءريسأ ملسم مهيف ناك نإو ٍمِهيْمَرب ساب الو) : لاق

 :رجاتلاو ريسألا لْثَقو " ا رع جالب اعلا رزقا لذ يزل

 صاح رر

 .هّباب لسنال :هرابتعاب عنتما ولف «ملسم نع صح ولخي امّلق هنألو

 يقهيبلا ننس رظنيو ۲۷/۳ يزاغملا يف يدقاولاو ٥۹/۲ تاقبطلا يف دعس
 ٠١. 5/5 ريبحلا صيخلتلاو ۹4

 هللا دبع ثيدح نم ًادتسم ءافعضلا يف يليقعلا هاورو :: 84 ةيانبلا يف لاقو

 .اعوفرم هنع هللا يضر يلع نع «قداص يبأ نع بشوح نب ماوعلا نع «شارخ نب

 عضوم :يه ةريوبلاو c(0 ملسم حيحص )5٠51(« يراخبلا حيحص )۱(

 يف ثيدحلا صن يف ءاج امك ءملسو هيلع هللا ئلص هقرحأ يذلا «ريضنلا ينب لخن

 . 00/١ نادلبلا مجعم رظنيو « نيحيحصلا
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 ٠١۹/٩. ةيانبلا .دلولا عمتجم كلت نأل ؛اهريغو ةماعنلا ةضيبب اهيبشت ؛ةضيب :مالسإلا



 لاتقلا ةيفيك باب ۱٦

 . مهيمر نع اوُمكي مل : ئراسألاب وأ «نيملسملا نايبصب اوسّرتت نإو

 .رافكلا يمرلاب نودصقيو

 ًاركسع ناك اذإ نيملسملا عم فحاصملاو , ءاسنلا جارخإب سأب الو

 . اهيلع ْنَمْوي ال برس يف كلذ جارخإ هركيو «هيلع مْ ًاميظع
 نع اوفكي مل :ئراسألاب وأ «نيملسملا نايبصب اوسّرتت نإو) :لاق 2و ج 0 .٠

 .اًيب اَمِل ؛(مهيمر

 نكمأ دقلف ءآلعف ٌرييمتلا رذعت نإ هنأل ؛(رافكلا يمرلاب نودصقيو)
 و 42

 .ةقاطلا بسحب ةعاطلاو ءادصق

 «ضرف داهجلا نأل ؛ةرافك الو «مهيلع ةيد ال :مهنم هوباصأ امو
 عر

 .ضورفلاب نرقُت ال تامارغلاو
 نم هيف امل ؛نامضلا ةفاخم عنتمي ال هنأل ؛"”ةّصّمخَملا ٍةلاح فالخب

 .نامضلا َراَذِح عنتمّيف «سفنلا فالتإ ىلع ييف داهجلا امأ «هسفن ءايحإ

 ناك اذإ نيملسملا عم بفحاصملاو ءءاسنلا جارخإب سأب الو) :لاق

 .ققحتملاك بلاغلاو «ةمالسلا وه بلاغلا نأل ؛( هيلع َُمْوُي اميظع ًاركسع

 ىلع نهَضيرعت هيف نأل ؛(”'اهيلع نمو ال ٍةيرس يف كلذ جارخإ هركيو) :لاق
 نوفختسي مهنإف «فافختسالا ىلع فحاصملا ضيرعتو «ةحيضفلاو عايضلا

 .نيملسملل ةظياغم اهب

 .ةعاجملا يأ )١(

 ٠١١/۹. ةيانبلا .فحاصملاو ءاسنلا جارخإ وأ ركسعلا ىلع يأ (۲)

 .ةيرسلا ىلع يأ (۳)



 1۷ لاتقلا ةيفيك باب

 .هدّيس نذإب الإ دبعلا الو ءاهجوز نذإب الإ ةأرملا لتاقُت الو

 نآرقلاب اورفاست ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ٌحيحصلا ليوأتلا وهو
 0 ودعلا نمر

 اذإ فحصملا هعم اخ نأب سأب ال :نامأب مهيلإ ملسم 5 ولو

 .ضّرعتلا مدع رهاظلا نأل ؛دهعلاب نوُفوُي ًاموق اوناك

 « خبطلاك ؛نهب قيلي لمع ةماقإل ميظعلا ركسعلا يف َنْجرْخَي ٌزئاجعلاو

 .ةاوادملاو «يقّسلاو

 .ةنتفلل عفدأ ي ”هرارقف :باوشلا امأو

 «نيملسملا فعض ىلع هب لدتسي هنأل ؛لاتقلا نيابي الو

 .ةرورضلا

 ديالا اك نف « طدخلاو < اللا جارعا اتت هلو

 .رئارحلا نود «ءامإلابف :نيجرخُ
 ؛ (هدلّيس نذإب الإ ُدبعلا الو ءاهجوز نذإب الإ ةأرملا لياقت الو) :لاق

 .يف :خسُت يفو )١(

 )١1859(. ملسم حبحص «(۲۹۹۰) يراخبلا حیحص )۲(

 ةسيفنلا ةيناطلسلا ةخسنلا يف ةملكلا هذه ىلع بيكو «َنهُماقُمف :خسُت يفو (۳)
 .فنصملا ةخسن ىلع فقو هنأكو :تلق .ها .فنصملا طخب :نهّرارق :ه۷۹۷ خيراتب

 .عامجلا يأ )٤(



 لاتقلا ةيفيك باب ۱۸

 .ودعلا مجهي نأ الإ
 وقير 2 - -

 .اولثمَي الو ءاوُلْعَي الو ءاورِدغَي ال نأ نيملسملل ىغبنيو

 .ةرورضلل ؛(ودعلا مجهي نأ الإ)
 هلوقل ؛(اوُلْتمَي الو اول الو ءاورولغَي ال نأ نيملسملل يغبنيو) :لاق

 1 (©0وُلتمَت الو ءاورِدْعَت الو ءاولغت ال» دوا ةالصلا هيلع

 كيلا فو ةنايخلا :ٌردَلاو «متْغَملا دلا لا
 2 حج ا

 ‹“رعاتملا يهنلاب ةخوسنم :"”نييئرعلا ةصق يف ةيوزملا ل
 و

 .لوقنملا

 .(لثم) ريثألا نبال ةياهنلا .ةغلابملل ؛ءاثلا ديدشتب زوجيو )١(

 .(۱۷۳۱) ملسم حيحص (۲)
 .(1517/1) ملسم حيحص «(۳۰۷۸) يراخبلا حيحص (۳)
 هللا لوسر ىلع اومودق ةنيرع نم اسان نأ» :ملسم اهاور امك هذه نيينرعلا ةّصقو

 هيلع هللا لص هللا لوسر مهل لاقف «- اوضرم يأ  اهؤَوتجاف «ملسو هيلع هللا یلص

 ءاولعفف .اهلاوبأو اهنابلآ نہ اویو «ةقدصلا لبإ ىلإ اوجرخت نأ متئش نإ :ملسو

 لوسر دو اوقاسو «مالسإلا نع اودتراو «مهولتقف «ةاعرلا ئلع ولام من ءاوحصف
 ءمهرثإ يف ثعبف «ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا كلذ غلبف «ملسو هيلع هللا ئلص هللا

 .«اوتام ئتح ةّرَحلا يف مهكرتو «مهنيعأ لَمّسو «مهلجرأو «مهيديأ عطقف «مهب يت
 ةرحلاب مهحرطو ءاهب مهلّحكف «تيمحأف ريماسمب رمأ مث» :يراخبلا ةياور يفو

 .«اوتام ئتح ناوقسي امف «نوقستسي
 حيحص يف امك «ةلثملا نع ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا يهن نم يور ام وهو )٤(

 ۰۲٠٣۹ ص نيهاش نبال هخوسنمو ثيدحلا خسان :رظنيو ٤۱۹۲(« «؟51/5) يراخبلا

 ٠۹۹. ص يمزاحلل رابتعالاو



 ۱4 لاتقلا ةيفيك باب

 .ىمعأ الو ءادعقم الو ءاناف اهتييكنالو ايصالو ةأرما اولتقي الو

 .ةكلم ةأرملا نوكت وأ «برحلا يف ّيأر هل نمم ءالؤه دحأ نوكي نأ الإ

 لو ادعم الو اناف اخي الو اعض الو را اولدقي الو) لاق

 .مهنم ققحتي الو «بارحلا وه :اندنع لتقلل حيبملا نأل ؛(ىمعأ

 هلجرو هدي عوطقملاو «ئنميلا ٌعوطقملاو «قّشتلا سباي لقي ال اذهلو
 ْ ۰ .فالخ نم

 ىلعقملاو «ينافلا خيشلا يف انفلاخي ىلاعت هللا همحر “”يعفاشلاو

 .اًنيب ام هيلع ةّجحلاو ءٌرفكلا هدنع حيبملا نأل ؛ئمعألاو

 ."يرارذلاو نايبصلا لْثَق نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 !!هاه» :لاق :ةلوتقم ةأرما ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر ئأر نيحو
 ."70!؟تّلِتق ملف «لّتاقت هذه تناك ام

 نوكت وأ «برحلا يف يأر هل نمم ءالؤه ّدحأ نوكي نأ الإ) :لاق
 .دابعلا ىلإ اهررض يّدعتل ؛(ةَكِلَم ةأرملا

 )١( هيبنلا ةيافك .لتقي هنأ رهظألاو «نالوق هنع ٤٤/١١.

 رمع نبا ثيدح يف وه امنإو ءاذكه هدجأ مل ١١5/57: ةياردلا يف لاق (۲)

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ» امهنع هللا يضر

 يراخبلا حيحص يف :«نايبصلاو ءاسنلا لتق نع هللا ئلص هللا لوسر ئهنف «ةلوتقم

 )55/!١1-19(. ملسم حيحص 16

 دواد يبأ دنع بيرق ظفلبو ءاذكه هدجأ مل ١1١7/7: ةياردلا يف لاق (۳)

 )٤۷۸٩۹(. نابح نباو «.(5559)



 لاتقلا ةيفيك باب ۱۷۰

 .هّلئقَيف نيكرشملا نم َهابآ لجرلا ءىدتب نأ هركيو ًانونجم اولّثقي الو
 . هريغ هّلُثَقَي ئتح «هیلع عنتما : هكردأ نإف

 .ةقيقح ٌحيبم لاتقلا نألو «هّرشل ًاعفد ؛ءالؤه نم َلّئاق نم لتي اذكو

 ؛ لكقيف :لّتاقي نأ الإ «بّطاخم ٌريغ هنأل ؛(ًانونجم اولُثقي الو) :لاق

 سأب ال :امهريغو «نالتاقي اماد ام نالتقي نونجملاو يبصلا نأ َريغ

 .هوحن باطخلا هّجوتل ؛ةبوقعلا لهأ نم هنأل ؛رْسألا دعب هلتقب
 .حيحصلاك هتقافإ لاح يف وهف :قيِفُيو نجي ناك نإو

 هلوقل ؛(هّلقيف نيكرشملا نم ءابأ لجرلا ةىدتبي نأ هركيو) :لاق

 .١٠/نامقل .( اَورَعَم ايدا ىف اَمُهَبِحاَصَو 9 :ئلاعت

 .هئانفإ يف قالطإلا هضقانيف «"”قافنإلاب «هؤايحإ هيلع بجي هنألو
 لصحي دوصقملا نأل ؛(هريغ هلي ىتح « هيلع عنتما :هكردأ نإف) :لاق

 .مئأملا هماحتقا ريغ نم هريغب

 نأل ؛هب سأب ال :هلتقب الإ ِهُعْفَد ِهْنِكمُي ال ثيحب «هّلْبَق بألا َدَّصَق نإو
 .عفدلا وه هدوصقم

 الإ هعفد هنکمپ الو «هنبا ىلع هقيس ملسملا بألا َرَهَش ول هنأ ئرت الأ

 .باوصلاب ٌملعأ ئلاعت هللاو «ئلوأ اذهف ءاّنيِب امل ؛ هلي :هلتقب

FFناين اين  

 )١( ةيانبلا .ءايحإلا ببس :هيلع قافنإلاو «هيلع ٠١۸/۹.



 باب 1۷1

 باب

 اما وخ نو. ةةغدا ولا

 يف ناكو ‹ مهنم ًاقيرف وأ «برحلا لهآ حلاصي نأ مامإلا ئأر اذإو

 . هب سأب الف : نيملسملل حلف كلذ

 باب

 ابا ر نمو «ةغداوملا

 ناكو «مهنم ًاقيرف وأ «برحلا لهأ حِلاصُي نأ ٌمامإلا ئأر اذإو) :لاق

 .(هب س أب الف :نيملسملل ةحلصم كلذ يف

 .51/لافنألا .( اهل حجه رال اوج ناو 9 :ئلاعت هلوقل

 ىلع ٠ ةيبيدحلا ماع ةكم لهأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر َعداوو

 .""'نينس رشع مهنيبو هنيب برحلا عضي نأ

 ةا نال ؟نييلسلل ي ناك اذإ م داهج ةعئاوملا نالو
 هب لماع :رشلا عفد وهو

 ءاهيلع داز ام ىلإ ئنعملا يدعتل ؛ ةّيورملا ةدملا ىلع مكحلا ٌريصتقي الو

 رظنيو )۱۸۹۱١(« دمحأ دنسم «هنع تكسو «(71/59) دواد يبأ ننس )١(

 .759/7 رابخإلاو فيرعتلا 7//8”2 ةيارلا بصن



 + و ت 5 20
 هنامأ زوجي نمو «ةعداوملا 1۷۲

 . مهّلئاقو «مهيلإ َدَبت : عفنأ حلّصلا ضقت ئأر مث «ةدم مُهَحَلاَص نإو

۶ 

 .ىنعمو ةروص ٍداهجلا كرت هنأل ؛ًاريخ نكي مل اذإ ام فالخب

 «مهيلإ َذْبَت :عفنأ حلصلا ضقت ئأر مث «ةدم مُهَحَلاَص نإو) :لاق

 لهأ نيبو هنيب تناك يتلا ةعداوملا َدَبَن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(مهّلئاقو
 ىم

2 1 1 00 007 < 
 كرت :دهعلا "”ءافيإو ءاداهج ذبّنلا ناك :تلّدبت امل ةحلصملا نألو

 .ردخلا نع اررعتت لكلا نه دي لف مو ةروص داهجلا

 FSA يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 يف ئفتكيو «مهعيمج لإ تلا بخ اهيف غي ودم رابتعا نم دب الو

 نارا لإ ريخلا اإ نم داب هم دعب یکم رک ودم ےب كلذ
 .ردعلا يفتني كلذب نأل ؛هِيكَلْمَم

 ةبيش يبأ نبال فنصملا رظنيو «قاحسإ نبال هازعو 2777/4 رينملا ردبلا )١(

 717١/7. رابخإلاو فيرعتلا 7//١١7« ةياردلا )23١07« ريبكلا يف يناربطلاو «(5407)

 .دحاو :ئنعملاو :تلق .ءاقبإ :خسُن يفو (۲)

 باحصأو )۱۹٤١١( دمحألو «ءًاعوفرم هدجأ مل 7//١١1: ةياردلا يف لاق (۳)

 نم )٤۸۷١( نابح نباو «(871/4 يئاسنلا ء١۸١٠ يذمرتلا ۲۷١۹. دواد يبأ) ننسلا

 ردع الو «ءافو «ربكأ هللا :لوقي ناكف «ةيواعم عم ازغ هنأ ةسّبَع نب ورمع ثيدح
 نيبو هئيب ناک نم :لوقي ملسو هيلع هللا ىل هللا لوصو تعم: لاقف «ةيواعم هلأسف

 .اهّلجأ يضقني تح اهلُحَي الو «ةدقع دشي الف :ٌدهع موق



 ١ هلامأ روحت مو هةعداوملا

 . مهقافتاب كلذ ناك اذإ مهيلإ ذبني ملو مهّلئاق : ٍةنايخب اوؤدب نإو
 الف : ًالام كلذ ىلع ّدخأي نأو «برحلا لهأ ةعداوم ٌمامإلا ئأر نإو

 . هب سأب

 كلذ ناك اذإ مهيلإ ذِي ملو ءمهّلئاق :ةنايخب اوؤدب نإو) :لاق

 هيضقت ىلإ ةجاح الف «دهعلل نّيِضِقان اوراص مهنأل ؛(مهقافتاب
 يهل َةَعَنَم الو «قيرطلا اوعطقف «مهنم ةعامج لخد اذإ ام فالخب

 بلل افق اذه ورك ل فيح

 يف دهعلل اض نوكي :ةينالع نيملسملا اولئاقو عم مهل تناك ولو
 .مهّريغ مزلي ال مهّلْعِفف  مهِكِلَم نذإ ريغب هنأل ؛ مهريغ نود «مهقح

 .ىنعم مهقافتاب هنأل ؛دهعلل نيضقان اوراص :مهِكِلَم نذإب ناك ول ٰیتح

 :ًالام كلذ ىلع ذخأي نأ نأو «برحلا لها ةعداوم مامإلا ئأر نإو) :لاق

 اذه نكل «لاملاب اذكف «لاملا ريغب ا تاچ امل هنأل ؛(هب ّسأب الف

 .لبق نم انب امِل ؛زوجي الف :نكت مل اذإ امأ عاج كسلا ناك اإ

 ةيرجلا قراضم فرضي «لاملا نم ذوغاملاو

 ئنعم يف هنأل ؛ًالوسر ا لب «مهتحاسب اولزني مل اذإ "ذه
 ةمينغ وهف :لاملا اوذخأ مث «مهب شيجلا طاحأ اذإ امأ «ةيزجلا

 ىنعم رهقلاب a هنأل ؛ مهنيب يقابلا مسقيو ا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :اذه : ظفل )١(

 .رينملا حا ابصملا .ميملا ديدشتب زوجيو «ةيطخلا خسنلا يف ذ تطبض اذكه (۲)
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 . مهرمأ يف َرظنَي ئتح مامإلا مهعداويف : نودترملا امأو

 .هدري مل : هَذَخَأ ولو الام هيلع ذخأي الو

 . مهيلإ ٌَرَهَجُي الو «برحلا لهأ نم حالسلا َعابي نأ يغبني الو

 نأل ؛(مهرمأ يف "ظني ئتح ٌمامإلا مهعِداويف :نودترملا امأو) :لاق
 .مهمالسإ يف اعمط ؟؛ مهلاتق خات زاجف « مهنم وجم مالسإلا

 اَمِل ؛مهنم ةيزجلا ٌدْخَأ زوجي ال هنأل ؛(ًالام هيلع ذخأي الو) :لاق
000 

 .موصعم ريغ لام هنأل ؛(هَدَّري مل :هَذَخَأ ولو)

 نوملسملا هعف دي ي لام ىلع ةعداوملا اوبلطو «نيملسملا ودعلا رصاح ولو

 لهأب ةّلَدملا قاحلإو «ةّيندلا ءاطعإ نم هيف امل ؛مامإلا هلعفي ال : مهيلإ

 .نكمي قيرط ياب ؛ ا الهلا ر عقد نأل ؛كالهلا فاح اذإ الإ «مالسإلا

 ؛(مهيلإ رهجي الو «برحلا لهأ نم حالسلا عابي نأ يغبني الو) :لاق

 «برحلا لهأ نم حالسلا عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 ."مهيلإ ِهِلْمَحو

 .كلذ نم عتميف «نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت : هيف نألو

 .اورظني :خسُن يفو )١(

 .ةيزجلا باب يف يأ ()

 هللا ىلص يبنلا ئهن :(75857) ريبكلا يف يناربطلاو «(705894) رازبلا دنع ءاج ()

 .۲۷۲/۳ رابخإلاو فيرعتلا 7//1١17« ةياردلا «ةنتفلا يف حالسلا عيب نع ملسو هيلع



 17o هلام ٌروجي نمو ءةعداوملا

 ٠.69 ثم مو و دم. دو د. او اه ده ىف ده هه هه هو اه ىو GSC د. اه ده هو اواو و واو و ىو ده o هاه ههه

 .اّب اَمِل «"”غاركلا اذكو

 .حالسلا لصأ هنأل ؛ديدحلا اذكو

 اوناكف ءءاضقنالا وأ ءضقّنلا فرش ىلع اهنأل ؛ةعداوملا دعب اذكو

 هنإف «صنلاب ""هانفرع نأ الإ «بوثلاو ماعطلا عيب يف سايقلا وه اذهو

 مهو «ةكم لهآ ريمي نأ هنع هللا يضر َةَماَمُث َرمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ملعأ ئلاعت هللاو "هيلع بح

 ان ين ¢ يي

 .ليخلا يأ )١(

 .صنلاب كلذ اوج انفرع يأ (؟)

 ۲۹۲/۳ ةيارلا بصن يف هازع دقو «ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع يأ (۳)

 ٠۱۸/١. ةياردلا «(571/7) يراخبلا حيحص يف هلصأو «قاحسإ نبال



 لصف ۱۷٦

٠ 

 لصف

  # 00لا يو 2 ۶ 7 3

 وأ نصح لهآ وأ «ةعامج وأ ًارفاك «ةّرْح ةأرما وأ رح لجر مَآ اذإو

 مهّلاتق نيملسملا نم ٍراحأل نكي ملو «مهّئامأ حص : يدم .

7 ٠ 

 لصف

 ناّمألا ىف

 لما فانك وأ ارفاق فرت ءارما نإ 1 ر لا
  5 3 5 5و

 .(مهلاتق نيملسملا نم دحأل نكي ملو , مهتامأ حص :ةنيدم وأ نصح

 «مهؤامد ًافاكتت نوملسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هيف لصألاو

 .دحاولا وهو «مهلقأ يأ ,"”(مهاندأ مهتمذب یعسیو

 ف علا لهآ نم وه ذِإ «هّنوفاخيف «لاتقلا لهأ نم هنألو

 .هريغ ىلإ ئدعتي مث «هّلَحَم هتاقالمل ؛هنم نامألا

 «لماكتيف ءأرجتي ال نامألا اذكف «ناميإلا وهو ءأّرجتتي ال هّببس نألو
 .حاكنإلا ةيالوك

 .حيحص امهالك :تلق .نمآ :خسُت يفو )١(

 يراخبلا حيحص يف : «مهاندأ اهب ئعسي داو نيملسملا ةمذ» :ظفلب (؟)

 دواد يبأ ننس يف :فّلؤملا هركذ يذلا ظفللابو ء(١۳۷) ملسم حيحصو )۳۷١(«
 .۳۹۳/۳ ةيارلا بصن رظنيو ء(۲۹۸۳) هجام نبا ننس «(5019 «71/50)



 ۱۷V ناّمألا يف

 . مهيلإ مامإلا ديف ءةدسفم كلذ يف َنوكت نأ الإ

 دسفم هيفو « شيجلا نم دحاو نّمأو انصح مامإلا رصاح ولو

 . نامألا م مامإلا
 و هر

 . مهيلع لخدي رجات الو ءريسأ الو «يّمْذ نامأ زوجي الو

o 

 1 ع
 ذبني :

 ا

 نّمأ اذإ امك ؛(مهيلإ مامإلا لي «ةدسفم كلذ يف َنوكت نأ الإ) :لاق

 .هاّنَيب دقو ءْذْبَنلا يف ةحلصملا ئأر مث .هسفنب مامإلا

 هيفو «شيجلا نم ٌدحاو نّمأو «ًانصح مامإلا رصاح ولو) :لاق

 .هيأر ىلع هتايتفال ؛مامإلا هُبدؤيو ءاّيب امل ؛ (نامألا ٌمامإلا بني :ةدسفم

 ناكف نيخانلاب ةحلضملا ترف اهر هال رفت ةف ناك ادام فاي
 اود

 ىلع هل ةيالو ال اذكو «مهب مهم هنأل ؛(يّمِذ نامأ زوجي الو) :لاق

 .ةيملسلا

 تحت ناروهقم امهنأل ؛(مهيلع لخدي رجات الو «ريسأ الو) :لاق

 فلا قش ًنامألاو ءامهّتوفاخي الف «مهيديأ

 .ةحلصملا نع نامألا َْرْعَيف هيلع ناربجي امهنألو
 ۶ء

 نوصلختيف ءارجات اا نودجي :مهيلع رمألا ًدتشا املك "'مهنألو

 ."حتفلا باب انل حتفني الف «هنامأب

 .رافكلا يأ )١(

 .ه۷۹۷ ةيناطلسلا ةخسنلا ةيشاح .ًارهق رافكلا ةدلب مامإلا حف يأ (۲)



 ناّمألا ىف 1۷۸

 نأ الإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع روجحملا ٍدبعلا نامأ زوجي الو
 .لاتقلا ىف هالوم هل َنذأي

 . هامأ حصي : هللا همحر دمحم لاقو

 اال ؛ هام حصي ال :انيلإ ٌرجاهي ملو «برحلا راد يف ملسأ نمو

 «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع روجحملا ٍدبعلا نامأ زوجي الو) :لاق
 ١ .لاتقلا يف هالوم هل َنذأي نأ الإ

 .هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(هتامأ حصي :هللا همحر دمحم لاقو

 .ةياور يف هللا همحر ةفينح يبأ عمو «ةياور يف هعم هللا همحر فسوي وبأو

 .«نامأ :دبعلا نامأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ٍدمحمل

 ."'هنع هللا يضر يرعشألا ئسوم وبأ هاور

 «لاتقلا يف هل نوذأملاب ًارابتعا ؛هّلامأ حصيف «عنتمم نوم ":هنألو

 .نامألا نم دّيؤملابو

 ققحتل :عانتمالاو «ةدابع :داهجلاو «ةدابعلل ًاطرش هنوكل :ناميإلاف

 .هب فوخلا ةلازإ

 )١( يواحلا ١50/17.

 (7575) هفنصم يف قازرلا دبع هاورو «هدجأ مل ١١8/7: ةياردلا يف لاق (؟)

 رابخإلاو فيرعتلا «(75508) روصنم نب ديعس ننس «هنع هللا ىضر رمع ْىلع افوقوم

 1 ا

 .دبعلا يأ (۳)

 .نمؤم هنألو :انلوق يف هطرش ناميإلاف يأ (5)



 ٠ 6 6 . ا. او او د. ا. او هاهو او هاه هاه و يو يه هو ده ده ه هه ها هه ها ولو هه واو اه هو ىو اه هاه هه

 «نيملسملا ةعامج ّقح يف ةحلصملا ةماقإو «نيدلا ٌرازعإ :'"”ريثأتلاو

 ."”ةلاحلا هذه لثم يف مالكلا ٍذإ

 الو «ئلوملا عفانم ليطعت نم "هيف امل ؛ةّقياسملا كلمي ال امنإو

 .لوقلا درجم يف ليطعت
 ؛مهل هثامأ حصي الف ا نع دوججمالا :هللا همحر ةفينح يبألو

 اح نامألا يقالي الف «هّتوفاخي ال مهنأل

 ققحتم هنم فوخلا ّنأل ؛لاتقلا يف هل نوذأملا فالخب

 وجو ىلع ئلوملا ْقَح يف فرصت هنأ امل :ةفياسملا كلمي ال امنإ هنألو
 .هقح يف ررضلا لامتحا نع ئّرعَي ال

 .رهاظلا وه لب طخ دق هنأل ؛””هانركذ ام هيفو «لاتق عون نامألاو

 ةلعلا ئنعم :ليقو «هل نوذأملا ىلع هيلع روجحملا سايق ةحص يف ينعي )١(

 .19 5/9 ةيانبلا .هل نوذأملا ىلع هيلع روجحملا دبعلا سايق يف ةعماجلا

 هيلع روجحملا يف دجُو اذإف ءرحلا يف نامألا وهو «ةحلصملا ةلاح يأ (۲)

 .هيلإ هتيدعت حص

 .فيسلاب ةبراضملا يأ (۳)

 .ةفياسملا لمع يف يأ (5)

 .ررضلا لامتحا نم يأ )١(

 .برحلا رمأب هتسرامم مدعل ؛لاتقلا يف ءىطخي دق دبعلا نأل يأ ()



 هو هو دو د. د. د. هاو ا. و هاو او د « .و واه هه اه يه يه ها واو هو واهو هه هه هاه هو So o هاه

 .مانغتسالا باب الس "”هيفو
 لالا فال وردات اطا 4 يضر هنكل تروا الخ 0 »ع 2 34 ۰ ۰

 .هيلإ ةوعدلا ةلزنمب وهف «مالسإلا نع ْفَلَخ هنأل ؛دّبوملا فالخبو

 .ةيزجلاب لباقم هنألو
 وع ؟. و و ع

 .اقرتفاف عفت :ضرفلا طاقسإو «كلذ مهتلأسم دنع ضورفم هنألو

 وع و نسج 0 01

 .نونجملاك حصي ال :لقعي ال وهو «يبصلا نمأ ولو

 و 2

 ."فالخلا ىلعف :لاتقلا نع ٌروجحم وهو ءَلِقعَي ناك نإو

 هللاو “قافتالاب حصي هنأ حصألاف :لاتقلا يف هل ًانوذأم ناك نإو

RFد د  FFد6  

 .نامألا يفو يأ )١(

 هنإ ثيح نم مالسإلا نع ٌفَلَخ هنأل ءةمذلا دقع وهو ءدبؤملا نامألا يأ (۲)

 .يبرحلا مالسإ :هب بولطملا لاتقلا هب يهتني

 دنعو «هنامأ حصي ال :ةفينح يبأ دنعف ءروجحملا دبعلا يف روكذملا يأ (۳)

 دمحأو يعفاشلا لاق ةفينح يبأ لوقبو «هجو يف دمحأو كلام لاق هبو «حصي :دمحم

 /١657. 69 ةيانبلا .هجو يف

 .انباحصأ نيب يأ )٤(



 ۸۱ باب

 باب

 اهتمسق , قو « مئانغلا

 «نيمناغلا نيب اهّمَّسَق ءاش نإ : رايخلاب وهف ةَوْنَع ةدلب مامإلا حق اذإو

 . جارخلا مهيضارأ ئلعو ءةيزجلا مهيلع عضوو ءاهيلع اهلهأ رقأ ءاش نإو

 باب

 اهتمسق : وو « مئانغلا

 ءاش نإ :رايخلاب وهف) :ًارْهَف يأ ء(َوْنَع ةدلب مامإلا حف اذإو) :لاق
eو اغلا نيب |  

 eT LLRs ا لف اک

 مهيضارأ ئىلعو ءةيزجلا مهيلع عضوو ءاهيلع اهّلهأ رق أ ءاش نإو) :لاق

 نم ةقفاومب «“قارعلا داوسب هنع هللا يضر ٌرمع لعف كلذك ؛(جارخلا
 سس اه سه

 .هفلاخ نم محي ملو .مهنع هللا يضر ةباحصلا

 )١( ةيانبلا .دلبلا ليوأتب «ةدلبلا ٌمَسَق يأ :تلق .هّمَسَق :خسُت يفو 9//191.

 اسلا : خت يفو (۲)

 رظنيو 208 ص ديبع يبأل لاومألا .(57105 )۲٠۲٠« يراخبلا حيحص (۳)

 ١١8/5. ريبحلا صيخلتلا

 ةيارلا بصن رظنيو 47720(«2) يراخبلا حيحص « 594 ص ديبع يبأل لاومألا (5)

 .77 5/7 يرابلا حتف ۳
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 ه ا. .٠ د. او واو ده وه وه اهو SOG أه ههه يه ىو وه هه هه ههه هه و هج G ههه

 ."ريختيف ةو كلذ نم لك يفو

 الا ا e :ئلوألا :ليقو

 يف اذهو « “يناثلا نامزلا يف دع نوكيل ؛ةجاحلا مدع دنع :“يناثلاو

 .راقعلا

 هب دري مل هنأل ؛مهيلع ٌدرلاب نملا وجي ال :دّرجملا لوقنملا يف امأ

 .هيف عرشلا

 قح لاظبإ لا يف نأل ؛هللا همحر ("”يعفاشلا فالخ :راقعلا يفو

 ؛لواعم ريغ جارخلاو «هّلِداعي لَدَب ريغ نم زوجي الف ءمهِكْلِم وأ «نيمناغلا

 ْ .لتقلاب ًاسأر مهم لطي نأ مامإلل ّنأل ؛باقرلا فالخب هتل

 .هانيور ام :هيلع ةّجحلاو
 هوجوب ةماعلا «نيملسملل ٍةلماعلا "ةركألاك مهنأل ؛ًارظن هيف نألو

 .رارقإلاو ةمسقلا نيب يأ (1)

 .رارقإلاو ةمسقلا نيب مامإلا ريختي يأ )١(

 .ةمسقلا يأ (۳)

 .دلبلا لهأ رارقإ يأ ()

 .مهدعب يتأي يذلا نامزلا يف يأ )٥(

 6078/١١. بلطملا ةياهن ()

 .ضرألا ثَرَح يأ :َركأ :نم «نيعرازملا يأ (۷)



 ۱۸۳ اهتمسقو «مئانغل

 . مهقرتسا ءاش نإو «مهّلتَق ءاش نإ : رايخلاب ئراسألا يف وهو رے 24 01 5

 .نيدترملاو .برعلا يكرشم الإ نيملسملل ةّمْذ ًارارحأ مهكر ءاش نإو

 . برحلا راد ئلإ مهّدرَي نأ ٌروجي الو

 نيملسملا نم نوتأي نيذلا هب ئظحَي هنأ ام عم «ةعفترم نّوملاو «ةعارزلا

 .مهدعب نم ةماعلا

 .هماودل الار دقف :ًالاح لق نإو جارخلاو

 ام ردقب تالوقنملا نم مهيلإ عقدي :يضارألاو باقرلاب مهيلع نم نإو
 .ةهاركلا دح نع جرخيل ؛ لمعلا مهل اهي 4 و و 02 م

 ةالصلا هيلع هنأل ؛(مِهّلَتَق ءاش نإ :رايخلاب ئراسألا يف وهو) :لاق

 .داسفلا دام مح هيف نألو ء "لتقف دق مالسلاو
 م د

 .مالسإلا لهأل ٍةعفنملا ر 3 0 0 ع هن هيف 0 0 7 ءاش نإو)

 ا كلا دابق ع ام ىلع «(نيدترملاو «برعلا يكرشم الإ)

 ىلع مهتيوقت هيف نأل ؛(برحلا راد ىلإ مهّدري نأ ٌزوجي الو) :لاق
 : ةيماتسملا

 یلص هرْمُأ ْنِم «هريغو (17017) ملسم حيحص يف اهنم «ثيداحأ ةدع هيف )١(

 ١١9/7. ةياردلا رظني «ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو لّطَخ نبا لتقب ملسو هيلع هللا

 .هنع هللا يضر رمع لعف ىلإ ةراشإ ()

 .ةيزجلا باب يف (۳)
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 e لب

 .نيملسملا ئراسأ مهب ئدافُي : الاقو

 “هنودب ٌرشلا عافدنال ؛ مهّلقَي ال :اوملسأ نإف

 ."”كلملا ببس واقعنا دعب ةعفنملل ًاريفوت ؛(مهّقرتسي نأ هلو)

 .دعب ببسلا راقعني مل هنأل ؛ذخألا لبق مهمالسإ فالخب

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع نيملسملا ئراسأ مهب ئتدافُي الو) :لاق

 ؛هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(نيملسملا ئراسُأ مهب ىدا :الاقو

 .هب عافتنالاو «رفاكلا لْثَق نم ئلوأ وهو «ملسملا صيلخت هيف نأل

 يلع ا د ي هال کل ٠ رغم هيف نأ هلو

 يف يقب اذإ إ هنأل ؛ ؛ملسملا ريسألا ذاقنتسا نم ريخ :هبارح رش عقدو

 لإ مهريسأ عفدب ةناعإلاو ءانيلإ فاضم ريغ «هقح يف ءالتبا ناك مهيديأ

 .انيلإ فاضم

 ؛بهذملا نم روهشملا يف زوجي ال :مهنم ”هذخأي لامب ةادافملا امأ

 .لتقلا نودب يأ )١(

 ١57/68. ةيانبلا .رافك مهو مهذخأ وهو (۲)

 5٠. 5/4 ريبكلا يواحلا (۳)

 ةيوقت :خسُن يفو (4)
 .هذخأت :خسُت يفو «مكاحلا مامإلا يأ (0)



 1۸٥ اهتمسقو « مئانغلا

 . مهيلع نملا ٌروجي الو

 E راقي ملف «شاوم هعمو مالسإلا راد ئلإ دعا مامإلا دارأ اذإو

 ًالالدتسا ؛ةجاح نيملسملاب ناك اذإ هب سأب ال هنأ :«ريبكلا رّيسلا» يفو

 رب ا

 ؛مهيديأ يف ریسأ ملسمب ٰیدافي ال :انيديأ يف ٌريسألا ملسأ ناك ولو

 .همالسإ ىلع نومأم وهو «هب هسفن تباط اذإ الإ ٌديفي ال هنأل

 .ئراسألا ئلع يأ ء(مهيلع ُدرَملا زوجي الو) :لاق

 ةالصلا هيلع هللا لوسر نم :لوقي هنإف «هللا همحر ””يعفاشلل ًافالخ

 ."اردب موي ئرانمألا ضعي لغ مالسلاو

 .0/ةبوتلا .4 َرْهوُمُتدَجَ ُكَح كرنا قاف » :ئلاعت هلوق :انلو
 ريغب هطاقسإ وجي الف «هيف قاقرتسالا قَح تبث :ِرْسَقلاو رثمألاب هنألو

 ا .ضوعو ٍةعفنم

 .هانولت امب ٌحوسنم :هاور امو

 راقي ملف «شاوَم هعمو مالسإلا راد ىلإ َدْوَعلا مامإلا دارأ اذإو) :لاق

 «مهنم اهذخأ ٍةيدفب نيكرشملا ئراسأ ملسو هيلع هللا لص ًيبنلا ئداف ثيح )١(
 .807/7 ةيارلا بصن رظنيو «(11/57) ملسم حيحص يف امك

 .171/17 ينارمعلل نايبلا .مهيلع نملا زوجي ال ةيعفاشلا دنع كلذكو (۲)

 ١١9/57. ةياردلا «(75797) دواد يبأ ننس (۳)



 اهتمسقو «مئانغلا ۸٦

 .اهکرتي الو ءاهئرِقعَي الو ءار ءاهحّبَد : مالسإلا راد ئلإ اهل ئلع
 .(اهكرتي الو ءاهرِقعَي الو ءاهقَرَحو ءاهَحَبْذ :مالسإلا راد ىلإ اهِلَقَ ىلع 0 < < 0 مدا

 ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛اهكرتي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ."2ةككأَمل الإ «ةاشلا ٍحْبَذ نع

 نم حصأ ضرغ الو وخص ضرغل زوجي ناويحلا حبذ نأ :انلو

 .ءادعألا ةكوش رك
r وع ناينبلا بيرختك راصو «رافكلا نع هُتعفنم عطقنتل :رانلاب قري مث. 

 3 هنع يهنم هنأل : حبلا لبق قيرحتلا فالخب

 .ةلثم هنأل :رقعلا فالخبو

 :اضيآ ةخلسألا ةو

 ًالاطبإ ؛ٌرافكلا هيلع فِي ال عضوم يف نقدي :اهنم قرَتحي ال امو

 )١( ريبكلا يواحلا 17١/١5.

 يف مساق ةمالعلا نكل ءآفوقوم يورو «هدجأ مل 17١/7: ةياردلا يف لاق (۲)

 الو» :ًاعوفرم (047 2715) دواد يبأ ليسارم نع ركذ ۳ رابخإلاو فيرعتلا

 .«ةجاح اهب كل سيل ةميهب ليَ
 هلوق نم )۳١٠١( يراخبلا حيحص يف درو اميف رانلاب لتقلا نع يهنلا مومعب (۳)

 .«هللا الإ  رانلا اهب بذعي ال» :ملسو هيلع هللا لص



 ۱۸۷ اهتملسقو «مئانغلا

 مالسإلا راد ىلإ اهجرخي ىتح «برحلا راد يف ةمينغ مسقي الو

 .(مالسإلا راد ىلإ اهَجرخُي ئتح «برحلا راد يف ةمينغ مسقي الو) :لاق

 .كلذب سأب ال :هللا همحر "'”يعفاشلا لاقو

 .اندنع مالسإلا رادب زارحإلا لبق ُتبثي ال نيمناغلل كليلا نأ : هّلصأو

 .تبثي :هدنعو

 «يهتنملا ةيافك» يف اهانركذ «لئاسملا نم ةدع لصألا اذه ىلع تب
 .ىلاعت هللا قيفوتب

 يف امك «جابم لام ئلع َدَرَو اذإ ءاليتسالا :كلملا بس نأ :هل

 .قّقحت دقو ءديلا هتابثإ ئوس ءاليتسالل ئنعم الو ءدويصلا
 .""برحلا راد يف ةمينغلا عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :انلو

 .هتحت لخدتف «ىنعم عيب ةمسقلاو "هيف تباث فالخلاو

 مهتردقل ؛ٌمددعتم : ”يناثلاو ءةلقانلاو «ةظفاحلا ديلا تابثإ ءاليتسالا نألو
 .ارهاظ هيوجوو ::ةافتالا الغ

 «مامإلا َمّسَق اذإ ةمسقلا ىلع ماكحألا ْبُتَرَت فالخلا عضوم :ليق مث

 .هنودب تبثي ال كلملا مكح نأل ؛داهتجا نعال

 )١( ريبكلا يواحلا ١7586/1١5.

 .۲۸۳/۳ رابخإلاو فيرعتلا يف كلذكو «هدجأ مل :ةياردلا يف لاق (؟)

 ١79/4. ةيانبلا .عيبلا يف تباث يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ (۳)

 .ةلقانلا ديلا تابثإ يأ (5)



AAاهتمسقو « مئانغلا  

 .ءاوس : ركسعلا ىف لتاقملاو ءدرلاو

 راد ئلإ ةمينغلا اوجرخُي نأ لبق برحلا راد يف ُهَدملا مهَقِحَل اذإو
 .اهيف مهوكراش : مالسإلا

 .هللا همحر دمحم دنع هيزنت ةهارك يهو «ةهاركلا : ليقو

 زوجت ال :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق لع “لاق هنإف

 َ .برحلا راد يف ةمسقلا

 .مالسإلا راد يف مسقي نأ لضفألا :هللا همحر دمحم دنعو

 درعا جوع عسل حجار نالطبلا ليلد نأ : ةهاركلا هجوو

 .ةهاركلا ثاريإ نع دعاقتي الف

 «ببسلا يف مهئاوتسال اڑی :ركسعلا يف لتاقملاو لاو لاق

 .فرع ام ىلع «ةعقولا دوهش وأ «ةرواجملا وهو

 .انركذ اّمِل ؛هريغ وأ ضرمل لاقي مل اذإ كلذكو

 ىلإ ةمينغلا اوجرخي نأ لبق برحلا راد يف ُدَّدَملا مهَقِحَل اذإو) :لاق

 .(اهيف مهوكراش :مالسإلا راد

 .لاتقلا ءاضقنا دعب هللا همحر ””يعفاشلل ًافالخ

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 .نوعلا وه (۲)

 ٤۹۷/١١. بلطملا ةياهن (۳)



 ۸۹ اهتمْسسِقو «مئانغلا

 .اولتاقي نأ الإ «ةمينغلا يف ركسعلا قوس لهأل َقَحالو

TEA E اني "ارك 

 راد يف مامإلا ةمسقب وأ ءزارحإلاب اندنع ةكراشملا ّقَح عطقني امنإو
 «كلملا متي كلذ نم رلحاو لكب ّنأل ؛اهيف مناغملا هعيبب وأ «برحلا
 .ددملا ةكرش "”قح عطقنيف

 .(اولتاقي نأ الإ «ةمينغلا يف ركسعلا قوس لهأل قح الو) :لاق

 هيلع هلوقل ؛مهل مُهسي :هّيَلوق دحأ يف هللا همحر “”يعفاشلا لاقو

 .«ةعقولا َدِهَش نمل ةمينغلا» :مالسلاو ةالصلا

 .داوسلا ريثكتب «ىنعم داهجلا دجو هنألو

 بسلا مدعناف «لاتقلا دلصق ىلع ةزواجملا دجوت مل هنأ :انلو
 ىلع قاقحتسالا ُديفيف «لاتقلا وهو «يقيقحلا ُببسلا ٌربتعُيف «رهاظلا

 .فالخلا نم روكذملا يأ )١(

 ءاندنع مالسإلا رادب زارحإلاب كلذو ءرهقلا ٌمامت :نيمناغلا كلم ببس نأ (1)
 .11/7/89 ةيانبلا .مازهنالا مامتب :هدنعو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :قح :ظفل (۳)

 .577// ريبكلا يواحلا (5)

 يف امك «ًاعوفرم ال ۰ حيحص دانسإب هنع هللا يضر رمع نع ًافوقوم يور (٥)

 قازرلا دبع فنصم يف فوقوم وهو ٠۲۲۲/٠ يرابلا حتف ٤٠٨۸/۳ ةيارلا بصن

 ."960 ص يعملألا ةينم هعفرل رظنيو )۳۳۲۲٠(« ةبيش يبأ نبا فنصم «(40)

 .لاتقلا دصق ىلع بردلا ةزواجم وهو (*)



 اهتمسقو «مئانغلا ۱1۹۰

 : مالسإلا راد ئلإ مئانغلا اهيلع لوحي ٌةلوُمَح مامإلل نكت مل نإو
 اهعجتري مث «مالسإلا راد ىلإ اهولوخَيِل ؛ عادبإ ةمسق نيمناغلا نيب اهّمَسَق

 .اهئسقيف «مهنم
 .لاتقلا دنع ًالجار وأ ءًاسراف «هلاح بّسَح

 .هنع هللا يضر رمع ئلع فوقوم :هاور امو

 .لاتقلا دصق ىلع اهّدهشَي نأ :هليوأت وأ

 :مالسإلا راد ىلإ مئانغلا اهيلع لوحي ةلوُمَح مامإلل نكت مل نإو) :لاق
 اهعجتري مث «مالسإلا راد ئلإ اهولوخَيل ؛ عاديإ ةمسق نيمناغلا ن اھم

 ا
 «مهاضر طرتشُي ملو ««رصتخملا» يف َركَذ اذكه :فيعضلا دبعلا لاق

ENE TIT 

 مئانغلا لوحي :ةلومح مكغملا يف َدَجَو اذإ مامإلا نأ : :اذه يف ةلمجلاو

 .مُهّلام اهيلع لومحملاو ةلومحلا نأل ؛اهيلع

 قيعلسملا لاي نال + رمح لف الاملا تيب يف ناك اذإ اذكو

 ل ريسلا» ةياور يف مهریجپ ال :مهضعبل وأ نيمناغلل ناولو
 هقيفر عمو «ٍةزافم يف "هبا تقف اذإ امك راصو «"ةراجإ ءادتبا هنأل
 وع ت
 لر لّضف

 .ةباد :خسُت يفو (۲)

 ٠۷١/۹. ةيانبلا .اذه اذكف «هاضر الب لثملا رجأب لمحلا ئلع ربجي ال ثيح (۳)



 ۱۹۱ اهتمسقو «مئانغلا

 .برحلا راد يف ةمسقلا لبق مئانغلا عيب ٌروجي الو

 نمو «ةمينغلا يف هل قَح الف : برحلا راد يف نيمناغلا نم تام نّمو

 . هتثرول هبيصنف : مالسإلا راد ىلإ اهجارخإ دعب مهنم تام

 نم هودجو ام اولكأيو «برحلا راد ىف ٌركسعلا فلعي نأب سأب الو

 . ماعطلا

 ررض لّمحتب ماعلا ررضلا عقد هنأل ؛«ريبكلا رّيسلا» ةياور يف مهُربجُيو

 ضا

 َكْلِم ال هنأل ؛(برحلا راد يف ٍةمسقلا لبق مئانغلا عيب زوجي الو) :لاق

 .لصألا ايب دقو «هللا همحر "'يعفاشلا فالخ هيفو

 «ةمينغلا يف هل ّقَح الف :برحلا راد يف نيمناغلا نم تام نَمو) :لاق

 نأل ؛(هتثرول هبيصنف :مالسإلا راد ىلإ اهجارخإ دعب مهنم تام نّمو
 .هدعب كلملا امنإو ءزارحإلا لبق كلم الو «كلملا يف يرجي ثرإلا

 :ةميزهلا رارقتسا دعب مهنم تام نم :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .هاّنيب دقو «هدنع هيف كلملا مايقل ؛ هّبيصن ثروي

 هودجو ام اولكأيو «برحلا راد يف ٌركسعلا فِلعَي نأب سأب الو) :لاق

 .(ماعطلا نم

 )١( عومجملا .اهعيب هدنع زوجي لب ١9/770.

 ) )۲جاتحملا ةفحت 1/۹ .



 .٠ .٠ 6.06 .٠ واوا. د« و هه « هه GGG اه هاه هاه ده هواه ده ده ده هه هاه

 يف ""اهطرش دقو «ةجاحلاب "هديقي ملو « '”لسرأ :فيعضلا ٌدبعلا لاق
 Dv fe) كل ف 1

 .  ىرخأ ةياور يف اهطرتشي ملو «ةياور

 ! هب عا حابي الف ٠ نيمناغلا نيب كرتشم هنأ :ئلوآلا هجو الإ هب ٌءافتنالا ابي الف “ريمناغلا نيب كرتشم هنأ :للوألا د

 .باودلاو «بايثلا ىف امك «ةجاحلل

 وو قر و ماس

 ءاهولك» :ربيخ ماعط يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :ئرخألا هجو

 لخت الو اا

 نأل ؛برحلا راد يف هوك وهو «ةجاحلا ليلد ىلع ٌرادُي مكحلا نألو
 و 0 4 3 e e ه2

 ةريملاو ءاهيف هماقم ةدم "”هرهظ فلعو «هسفن توق بحصتسي ال ىزاغلا
 ر و

2 

 ‹هبحصتسپ هنأل ؛حالسلا فالخب «ةجاحلل ؛ةحابإلا لصأ ْئلع ىقبف « ةعطقنم
 و

 .ةجاحلا ليلد مدعناف

 «خمُتلا نم ددع ىلع شاوح ةدع يف وه امك هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(
 .يرودقلا َقَلْطَأ يأ :لّسرأ :خسنلا نم ددع يشاوح يفو «:64 ةيانبلا يفو

 .هللا همحر يرودقلا يأ (؟)

 .ريغصلا ريسلا ةياور يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ (")

 .ريبكلا ريسلا ةياور يأ (5)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نيمناغلا نيب :هلوق (4)

 (5ا17/7 ثحابلا ةيغب) ثراحلا دنسم :«اولمحت الو اوفلعاو اولك» :ظفلب ()

 ٠١١/۲. ةياردلا )١8٠١5(« يقهيبلا ننس )/١0/81/1(« يقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم

 .هتباد يأ (۷)



 ۱4۳ اهتمّسِقو « مئانغلا

 و و 2 0

 .ةبادلا هب اوحقويو «نهدلاب اونهديو
0 

 .ةمسق الب كلذ لك «حالسلا نم هنودجي امب اولتاقيو

 . هنولومتَي الو ءائيش كلذ نم اوعيبي نأ ٌروجي الو

 متغملا يف هدر مث «هلوعتسيف ءاهُتقيقح ٌربتعُتف ؛هيلإ ةجاحلا سمك دقو
 .هنع ئنغتسا اذإ

 “السلا إثم :ةبادلا

 .تيزلاو «نمسلاك : هيف لّمعتسُي امو «محللاو زبخلاك :ماعطلاو
 .- بيلا :"”خسنلا ضعب يفو  (بطحلا اولمعتسيو) :لاق هک 0 7 5

 عيمج ىلإ ةجاحلا ساّسمل ؛(ةبادلا هب اوحقوُيو «نهدلاب اونهديو) 3 22 3
 .كلذ

 .هاّنيب دقو «حالس هل نكي مل نأب «هيلإ جاتحا اذإ :هليوأتو

 .(هنولومتي الو «ًائيش كلذ نم اوعيبي نأ زوجي الو) :لاق

 .ةجاحلا ةقيقح اهيف ربتعي يأ )١(

 .زبخلا يف يأ ()

 .10/ا//9 ةيانبلا .يرودقلا خست يأ (۳)

 .يشملا ةرثك نم قر اذإ باذملا محشلاب اهرفاح بيلصت :وه ةبادلا حيقوت (5)
 .اوحقوي :ئنعمب «حالصإلا وه :حيقرتلاو ءاوحقري :خسُت يفو « 178/4 ةيانبلا



 .٠ ٠.96 واو او جو ه هو هيو هه وه هو و و دو واو هه اه ههه ههه هاهو هه اه ده هه هه هاه

 وه امنإو «هانمّدق ام ىلع كلم الو .كلملا ىلع بّترتي عيبلا نأل

 .ماعطلا هل حابملاك راصو «ةحابإ

 ةضفلاو بهذلاب هنوعيبي ال مهنأ ىلإ ةراشإ :هنوكومتي الو :هّلوقو
 :كلذ لإ ةرووض ال هنأل ؛نضورعلاو

 “تناك نيع لدب هنأل ؛ةمينغلا ىلإ ّنمثلا در :مهدحأ هعاب نإف
 عاملا

 ؛ةجاح ريغ نم ةمسقلا لبق اهب عافتنالا هركيف :ٌغاتملاو بايثلا امأو

 بايثلا ىلإ اوجاتحا اذإ برحلا راد يف مهنيب مامإلا مسقي هنأ الإ «كارتشالل

 .ئلوأ هوركملاف «ةرورضلل حابتسُي مّرحملا نأل ؛عاتملاو باودلاو

 الاب ا ناكف توب م لومه ار < لی دملا ال اهو

 اذإ هنإف ؛"”ةقيقحلا يف قرف الو «حالسلا يف ةمسقلا "ركي ملو
 ٠ نياصفلا يف ٌعافتنالا هل حاب : لحاو جاتحا

 ىلإ اوجاتحا اذإ ام فالخب «نّيلصفلا يف مسقي : :لكلا جاتحا نإو

 .جئاوحلا لوضف نم “"هيلإ ةجاحلا نأل ؛مّسقي ال ثيح : بسلا

 .ناك :خسُت يفو )١(

 .ريسلا باتك يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۲)

 .ةجاحلا دنع ةمسقلا زاوج يف باودلاو عاتملاو بايثلا نيبو حالسلا نيب قرف ال يأ ()

 .عاتملاو باودلاو بايثلا لصفو «حالسلا لصف يف يأ (5)

 .ةمدخلاو ءطولا ةمدخ يأ (5)



 4١ه اهتمسقو  مئانغلا

 وه لام لكو «راغصلا هدالوأو .هسفن همالسإب زرحأ : مهنم ملسأ نمو

5 0 5 - 
 . يمذ وأ ملسم دي يف ةعيدو وأ «هدي ىف

 و ١ هم ١
 . ءىف هراقعف : برحلا راد ىلع انرهظ نإف

 همالسإب زرحأ) :برحلا راد يف هانعم «(مهنم ملسأ نمو) :لاق

 .قاقرتسالا ءادتبا يفاني مالسإلا نأل ؛ (هسفن

 .ًاعبَت همالسإب نوملسم مهنأل (راغصلا هدالوأو)

 ىلع ملسأ نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هدي يف وه لام لكو)

 ."”(هل وهف :لام

 .هيلع َنْيِرهاظلا دي هيلإ ةيقيقحلا هدي َْتَقَبس هنألو
 "ةحيحص رلي يف هنأل ؛(يمذ وأ ملسم رلي يف ةعيدو وأ) :لاق

 .هرايك : دیو «ةمرتحم

 .(ءيق هراقعف : برحلا راد ئلع انرَهَظ نإف) :لاق

 .لوقنملاك راصف «هرلي يف هنأل ؛هل وه :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 )١( ةيارلا بصن ىف هازع 7/ 5٠١هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي ىبأ ىلإ )/0851(«

 «هيوقت دهاوش هل ركل كل فخ لإ راشأو * 4 لماكلا يف يدع نباو

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو 7//7117.

 .يبرحلا دي نع :ةمرتحملاب زرتحاو «بصاغلا دي نع :ةحيحصلاب زرثحا (1)
 .كلاملا ديك :عّدوملا دي يأ (۳)

 .رادلا ىلع :خسُت يفو )٤(

 17//١517. نايبلا ۰۳۸۸/۷ مألا (ه)



 اهتمسِقو «مئانغلا ۱۹٩

 # جا 2و 5 2 و 5
 . ع يف : اهلمح اذكو 2« ء يف : هتجورو

 ا )ا ا
 . ءيف : هديبع نم لتاق نمو . ءيف : ٌرابكلا هدالوأو

 راد ةلمج نم وه ذإ ءاهناطلسو رادلا لهأ دي يف راقعلا نأ :انلو

 ۰ ۰ .ةقيقح هرلي يف نكي ملف «برحلا

 هللا امهمحر ٌرِخآْلا فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذه :ليقو

 هللا همحر لوألا فسوي يبأ لوق وهو «هلا همحر دمحم لوق يفو

 راقخلا رع تيم ال ةقيقح دلا نأ لع ءاتب :؛لاومألا 8 هك وه

 .تبثت ثت هللا همحر دمحم دنعو ءامهدنع

 .مالسإلا يف هعبتت هعبتت ال رخ ةرفاك اهنأل يق : هتجوزو) :لاق

 .(ءْيق e اذكو) :لاق

 .لصفنملاك «ًاعبَت ملسم "'هنإ :لوقي وه «هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 «هريغل اع كّلمتلل لم ملسملاو ءاهقرب قریف ءاهؤزج هنأ :انلو

 .كلذ دنع ةيئزجلا مادعنال ؛رح هنأل ؛لصفنملا فالخب

 .ةيعبت الو «نويبرح ٌرافك مهنأل ؛(ءْيَف :رابكلا هدالوأو) :لاق
 هه

 جرخ : :هالوم ئلع درمت امل هنأل ؟ (ءيف :هديبع نم لاق نمو) :لاق

 مهراد لهأل ًاعَبَت راصف «هذي نم

 )١( نايبلا 1517/11.

 .لمحلا يأ (۲)



 14۹۷ اهتمسق ةو « مئانغلا

 م :
 . ءيف وهف : يبرح دي يف هلام نم ناك امو

 ګد ر 24

 همحر ةفينح يبأ دنع ءّيَف وهف : يمذ وأ ملسم لي يف ًابصغ ناك امو

 .ًائيف نوكي ال : هللا همحر دمحم لاقو «هللا

 وأ ناك ًابصغ «(ءيف وهف :يبرح دي يف هلام نم ناك امو) :لاق

 .ةمرتحمب تسيل هدي نأل و

 ةفينح يبأ دنع ءْيَف وهف :يمذ وأ ملسم دي يف ًابصغ ناك امو) :لاق

 :انيف نركب ال هللا همر دمخ لاقو هللا خر

 ريسلا» ىف "”فالتخالا دمحم َركذ اذك :هللا همحر فيعضلا ٌدبعلا لاق

 .«ريبكلا

0) : ٠ : 
 حورش يف اوركذو

 .هّللا اخر "ديب

 اهُعبتيف «همالسإب ةموصعم تراص دقو «سفنلل عبات لاملا نأ :””امهل

 اف هلام

 و رص مل نفلاو « ءاليتسالاب كّلمُيف « حابم لام هنأ :هلو

(r «لوق عم فسوي يبأ لوق «ريغصلا عماجلا 

 .حصأ :دمحم لاقو :ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح يفو ءالاقو :خسُت يفو )١(

 .هللا مهمحر فسوي يبأ ركذ نود «دمحمو ةفينح يبأ نيب يأ (۲)

 .حرش : خست يفو (۳)

 .دمحم :لدب :ةفينح يبأ : يدعس ةخسن يفو )٤(



 اهتمسقو « مئانغلا ۹۸

 «ةمينغلا نم اوُفِلعَي نأ ْرْجَي مل : برحلا راد نم نوملسملا جرخ > اذإو

 . ةمينغلا ىلإ هدر : ماعط وأ ْفَلَع هعم لَضَف نمو ®

 ؛لصألا يف ضرعتلا مَرَحُم هنأ الإ قموقتمب تسيل اهنأ ئرت الأ ءمالسإلاب

 .مالسإلاب عفدنا دقو رش ضراعب ضرعتلا ةحابإو انا هكر

 «كلمتلل 1 ناكف دع - قلخ هنأل ؛لاملا فالخب

 تبت ملف ءًامكُح هدي يف "سیلو

 نم اوفلعي نأ زج 0 :برحلا راد نم نولسم جرخ اذإو) :لاق
 .اهزابتعاب ةحابإلاو «( ””تعفترا دق ةرورضلا نأل ؛(اهنم اولكأي الو «ةمينغلا

 ىلإ جارخإلا لبق كلذك الو ءهّبيصن ثَروُي ئتح «دكأت دق قحلا نألو
 .مالسإلا راد

 مل اذإ :هانعم ء(ةمينغلا ىلإ هدر :ماعط وأ ْفَلَع هعم لضف نمو) :لاق
:2 

 0 3 و

 ارابتعا ؛دري ال هنأ :هنعو ءانلوق لثم لاعت هللا همحر '*”ىعفاشلا نعو

 مرحي ناك امل ةموصعم نكت مل ول :لاقُي امع ٌباوج ةقيقحلا يف اذه )١(
 «لصألا يف ضرعتلا مرحي هنأ :باوجلا ريدقتو «كلذك سيلو «يبرحلاك «ضرعتلا

 ۱۸١/٩. ةيانبلا .رمألا سفن يف ينعي

 .تسيلو :خسن يفو (۲)

 .تعفدنا :خسُت يفو (۳)

 )٤( جاتحملا ينغم 5/77١.



 ف اا ور اف نأ ةانلز

 .هدعب اذكف «زارحإلا لبق هب قحأ ناك هنأل ؛ صّصلتملا فالخب

 اتاك نإ هب اوتار مانعا ياك نإ هي افت ةا عبو

 .نيمناغلا ىلع درلا رد ؛ةطّقللا مكح يف راص هنأل ؛ َسيواَحَم

 مل ناك نإ منغَملا ىلإ هّنميق درت :زارحإلا دعب هب اوعفتنا اوناك نإو

 .مسقي
 ؛هيلع َءيش ال ُريقفلاو «هتميقب قدصتي ينغلاف :ٌةمينغلا تّمسُق نإو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «همكح "”ذُخأتف «لصألا ماعم ةميقلا مايقل

fF ¢د  fFد  

 .ةرورض :بصنل :لاب خست يف تطبض ضو )١(

 .ةميقلا يأ (۲)



 ةمسِقلا ةيفيك يف لصف ملا

 نيب سامخألا ةعبرألا مسقيو ءاهَسُمُح ٌجِرْخُيف «ةمينغلا ٌمامإلا مسقيو ةمْلسقلا ةيفيك يف لصف
 . نيمناغلا

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهس : لجاّرللو تاس : سرافلل مث

 . مهسأ ةثالث سرافلل : الاقو

 ةمْسِقلا ةيفيك يف لصف
 لا وا ا ا د ينحل نم
 .(اهسمخ جر خيف ‹ةمينغلا مامإلا مسقيو) :لاق

 .” محلا ئنثتسا «١4/لافنألا .€ ءس هني لَك » :ئلاعت هلوقل

 اهّمّسَق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(نيمناغلا نيب سامخألا ةعبرألا مسقيو)

 .  ںیملاعا سچ ا

 .هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(مهسأ ةثالث سرافلل :الاقو

 «ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ئماتيلل نوكيو ءهسفنل سمخلا هللا ئنثتسا يأ )١(

 .يتأيسو

 ةياردلا )١5570(« يناربطلل ريبكلا مجعملا «١5ص ديبع يبأل لاومألا (؟)

7 . 

 .415// ريبكلا يواحلا (۳)



 ٠.6 هاو دو ا. واع. و و او ىو ىو هه. ىو ولو ها هه هه هه وه وه هه هاه هاه هه اه هه هه

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ئور اَمِل

 ."”مهس لجارللو ءمهسأ ةثالث سرافلل مّهسأ

 ٌركلل هنأل ؛ لجارلا لاثمأ ةثالث ىلع هؤانغو ءءاتّعلاب قاقحتسالا نألو

 ني ريغ ال «تابثلل :لجارلاو ءوتابثلاو راو

 يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ئور ام :هللا همحر ةفينح يبألو

 ا لجارلاو «نيمهس سرافلا ئطعأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لقوا "لوق لإ عجريف «هالعف ضراعتف
 0 مهس :لجارللو «نامهس :سرافلل»

a 

 .امهس لجارللو «نيمهس سرافلل مّسَق مالسلاو

 .هريغ و حجر : "ءاتیاور تضراعت اذإو

 )١( ةيارلا بصن «(4778) يراخبلا حيحص ۳/٤٠١.

 يف امك «هرصتخم يف يخركلا هجرخأو )1۱٤(« يناربطلل ريبكلا مجعملا (۲)

 .790 ص يعملألا ةينم « 517/17“ ةيارلا بصن رظنيو 2740/7 رابخإلاو فيرعتلا

 1۹۱/٩. ةيانبلا رظني (۳)

 )٤( ةياردلا «571/7 ةيارلا بصن رظني ١77/7« رابخإلاو فيرعتلا ۲۹۰/۲۳

 .تاياورلا ركذب مساق ةمالعلا عسوت دقو

 ةقباسلا ةيشاحلا رظني (6)

 .امهنع هللا يضر رمع نبا اتياور يأ (5)



 ةمُسِقلا ةيفيك يف لصف ۲

 وسو و

 .راحاو سرفل الإ مهي الو

 «لجارلا ءاَنَغ يّلثم هؤانغ نوكيف «ردحاو سنج نم ّرَفلاو ّركلا نألو

 ىلع مكحلا ٌراديف «هتفرعم رتل ؛ةدايزلا رادقم ”امتعا رّذعت هنألو

 ءّلحاو ببس لجارللو «سرفلاو «سفنلا :ناببس سرافللو ءرهاظ ببس

 .(ردحاو سرفل الإ مهس الو) : لاق

 هيلع يبنلا نأ يوُر اَمِل ؛نّيسرفل مهس :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ."'نيسرفل مهسأ مالسلاو ةالصلا

 .رخآلا ىلإ جاتحيف ءايعي دق دحاولا نألو

 مهسي ملف «نيسرف داق هنع هللا يضر سو نب نب ءاربلا نأ و

 "”دحاو سرفل الإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 ةماطلا نسنتلا نركب ااف ..ةدئعاو فذ نيسرفي يقتل لالا 2
 .سارفأ ت ةثالثل مهسي ال اذهلو «راحاول مّهسيف < ءامهيلع لاتقلا ىلإ ًايرضفم

 )١( ينطقرادلا ننس )٤۱۷۷(« روصنم نب ديعس ننس ) »)۲۷۷٤ةياردلا ١75/57.

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأل يأ (۲)

 :۲۹۷/۳ رابخإلاو فيرعتلا يف لاقو «هدجأ مل ١75/7: ةياردلا يف لاق (۳)

 .(19475) يقهيبلا ننسو 2795ص يعملألا ةينم رظنيو «يعفاشلا هجرخأ



 0 ةمسقلا ةيفيك يف لصف
0 

 . ءاوس : قاتعلاو ء«َنْيِذارَملاو
 م اهم 0 0 7 5 - 5 ت
 . سراف مهس قحتسا : هسرف قفنف ءاسراف برحلا راد لخد نمو

 ع 54 م ل

 يضر عوكألا نب ةملس ئطعأ امك «ليفنتلا ىلع لومحم :"هاور امو
o2 ùلجا ر وهو نيمهس هنع هللا 4 " 

 275 ع
 ىلإ فاضم باهرإلا نأل ؛(ءاوس :؟”قاتعلاو «"يذاربلاو) :لاق

 .باتكلا ىف ليخلا سنج

 ص € دو اودع هوب نوب ھر ٍلّيَحْل طاَبَر نمو # : ئلاعت هللا لاق

 .٠٠/لافنألا

 “فرقملاو «نيجهلاو «بارعلاو «نيذاربلا ىلع قطني :ليخلا مساو

 نيلأو ءٌّربصأ نوّدربلاف :ئوقأ بّرهلاو بلطلا يف ناك نإ يبرعلا نألو

 .ايوتساف «ةربتعم ةعفنم امهنم ٍدحاو لك يفف ءًافطَع

 "س راف مهس قحا :هسرف قفف ءًاسراف برحلا راد لخد نّمو) :لاق

 .هللا همحر فسوي وبأ يأ )١(

 .(۱۸۰۷) ملسم حيحص (۲)

 .ةيبرعلا ليخلا مارك يأ :قيتع : عمج :قاتعلاو ‹مجعلا ليخ :نوُذْرب : عمج قرف

 .196/9 ةيانبلا

 .بارعلا :خسُت يفو (5)

 :91//+ ةريتلا ةرهوجلا :نييمجعأ اوكي ناب ءاعيمج نيوبألا ةن يأ ()

 .ناسرفلا مهس :خسُت يفو )١(



 ةمسِقلا ةيفيك يف لصف ٤

 . لجار مهس ّقحّتسا : اسرف ئرتشاف ءالجار لخد نمو
 4-0 مهس

 .(لجار مهس قَحّتسا :ًاسرف ئرتشاف ءالجار لخد نمو

 ."”نيلصفلا يف هسكع ىلع هللا همحر '”يعفاشلا باوجو

 لصفلا يف هللا امهمحر ةفينح يبأ نع كرابملا نبا ئور اذكهو

 .ناسرفلا مهس ّقِحَتِسَي هنأ «"””يناثلا

 .برحلا ءاضقنا ةلاح :هدنعو «ةزّواجملا ةلاح اندنع َربتعملا نأ :لصاحلاو

 ءهدنع صخشلا لاح ٌريتعُيف «لاتقلاو ٌرهقلا وه ببسلا نأ :هل
 لاتقلاب ماكحألا ؛ قيلعتو «تيبلا نم جورخلاك «ببسلا ىلإ ةليسو ةزواجملاو
 .هيلع فوقولا ناكمإ | الع لذ

 .لاتقلا ىلإ ُبرقأ هنأل ؛ةعقولا دوهشب َقّلعت :رّسعت وأ رعت ولو

 لاحلاو ءاهب فوخلا مهقحلي هنأل ؛لاتق اهسفن ةزواجملا نأ الو

 .اهب َربتعم الو «ماودلا ةلاح اهّدعب

 ؛ةعقولا دوهش ىلع اذكو را لاتقلا ةقيقح ىلع فوقولا نألو

 هيلإ يضفملا ُببسلا وه ذإ «هّماَقَم ةزواجملا امي «نّيفصلا ءاقتلا لاح هنأل
 ةةزراجتلا ةلاحب' نصخشلا لاح رعي «لاتقلا دْبَصَم ىلع ناك اذإ ارهاق
 ١ .الجار وأ ناك ًاسراف

 هن

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نيلصفلا يف :هلوق (۲)

 .ًاسراف لتاقف ءًاسرف ئرتشاف ءًالجار تلا راد لخد اذإ ىنعي (۳)



 2 ةا ةفيك يف لمن
 خضر نكلو «يمذ الو «يبص الو قأرما الو كولممل مّهسي الو

 . مامإلا یری ام بَسَح ئلع مهل

 «ناسرفلا مهس قحتسي :ناكملا قيضل ؛ًالجار لتاقو «ًاسراف لخد ولو
 .قافتالاب

 ةياور يفف :نَهَر وأ َرَجآ وأ بهو وأ ءهسرف عاب مث ءأسراف لخد ولو
 .ةزواجملل ًارابتعا ؛ناسرفلا مهس قحتسي :هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا

 هذه ىلع مادقإلا نأل ؛ةلاجّرلا مهس قحتسي :ةياورلا رهاظ يفو

 .ًاسراف لاتقلا ةزواجملاب هِدْصَق نم نكي مل هنأ ىلع لدي تافرصتلا

 .ناسرفلا مهس طقسي مل :غارفلا دعب هعاب ولو
 .ضعبلا دنع لاتقلا ةلاح يف عاب اذإ اذكو

 هنأ الإ «هيف ةراجتلا هضَرَع نأ ىلع لدي عيبلا نأل ؛طقسي هنأ حصألاو
 ."”هّئرِع رظتني

 نكلو «يمذ الو «يبص الو «قأرما الو «كولممل مُهسُي الو) :لاق

 .(مامإلا ئري ام بّسَح ئلع مهل "خضر

 .هللا مهمحر ةيفنحلا خياشم ضعب يأ )١(

 «ه۷٠۸ ةخسن ةيشاح .سرفلل ةميقلا رثكأ :دارملاو «سرفلا ةّرِع يأ (؟)

 عيبي ال هلل سفنلا عيب ةلاح ةلاحلا كلت يف هللا ليبس يف لتاقملا نأب لوقلا اذه ضروعو
 .541/0 ريدقلا حتف 7١١/9 ةيانبلا رظني .اهيف هدجو رمأل الإ هسرف

 27١7/9 ةيانبلا .ًاليلق ًائيش نوّطعُي يأ ءريثك نم ليلق ءاطعإ :خضرلا (۳)

 .(خضر) برغملا



 .٠ ٠.60 هو و و او وأو وأو هاو و واه هاهو هاو اه هو دعاه ها هاه هه هاه هاف هه واو ه هاه ه هو هاه

 نايبصلاو ءاسنلل مهسي ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل

 ."'مهل خضری ناكو «ديبعلاو

 ًائيش مهطعي مل :دوهيلا ىلع دوهيلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ناعتسا امل
 .مهل مهسي 3 هنأ ينعي لا نم

 ."هلهأ نم سيل يمذلاو «ةدابع داهجلا نألو

 .هضرف امهقحلي مل اذهلو «هنع امهسفنأب نازجاع يبصلاو «ةأرملاو

 .هخنم هلو «ئلوملا ِهّْنكِمُي ال دبعلاو
 .مهتبثر طاطحنا راهظإ عم «لاتقلا ىلع ًاضيرحت ؛مهل خضر هنأ الإ

 ئلوملا هُعنميف «هزجع مّهوتو «قّرلا مايقل ؛دبعلا ةلزنمب :بئتاكملاو
 ١ .لاتقلا ىلإ جورخلا نع

 .رجاتلاك راصف «ئلوملا ةمدخل لحد هنأل ؛لّتاق اذإ هل ٌحَّضرُي امنإ دبعلا مث

 ؛ئضرملا ىلع ٌموقتو «ئحرجلا يوادت تناك اذإ اهل ٌعَّضَرُي ةأرملاو
 .لاتقلا ماَقَم ةناعإلا نم ٌعونلا اذه ٌماقْيَف «لاتقلا ةقيقح نع ةزجاع اهنأل

 .لاتقلا ةقيقح ىلع راق هنأل ؛دبعلا فالخب

 .(۱۸۱۲) ملسم حيحص (۱)

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «يعفاشلا مامإلل ١١0/7 ةياردلا يف هازع (۲)

 .ةرامع نب نسحلا :هيفو «لصألا يف نسحلا نب دمحمل هازع دقو ۳

 .هلهأ :خسن يفو .ةدابعلا لهأ نم يأ )۳(



 1۷ ةمْسقلا ةيفيك يف لصف

 مهسو وعل د مهما“ 3 لک قو خلا امأو

 ,نومّدقيو «مهيف ئبرقلا يوذ ءارقف رغد «ليبسلا ءانبأل م مهسو «نيكاسملل

 . مهئاينغأ ىلإ عقدي الو

 نأل ؛لتاقي ملو قيرطلا ىلع لد وأ «لّئاق اذإ هل ٌحَّضرُي امنإ يمذلاو

 يف تناك اذإ ةلالدلا يف مهسلا ىلع هل دازي هنأ الإ ؛نيملسملل ةعفنم هيف

 .ةميظع ةعفتم هالو

 .داهجلا لمع نم سيل :"”لوألاو ءداهج هنأل ؛لاق اذإ مهسلا هب علب الو

 .داهجلا مكح يف ملسملا نيبو هنيب "یوسي الو

 مهسو «ئماتيلل مهس هسا 301 اع سي ةيف :رسمخلا امأو) :لاق

 .نومدقيو «مهيف ئبرقلا يوذ ءارقف لخدي ‹ليبسلا ءانبأل مهسو «نيكاسملل

 .(مهئاينغأ ىلإ عقدي الو

 ع هيف يري“ «سْمخلا سمح مهل : :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .نيبثثألا ظح لثم ركذلل مهنيب مَسِقْيو ءمهريقفو

 ىِذِلَو» :ئلاعت هلوقل ؛مهريغ نود «بلطملا ينبو مشاه ينبل نوكيو

 .ريقفلاو ينغلا نيب لصف ريغ نم «١4/لافنألا .4 رمل

 .قيرطلا ىلع ًالاد هنوك يأ (۱)

 .يوَسي :اذكه خسُت يف تطبض دضو (۲)

 . « ٤۳١٥/۸ ريبكلا يواحلا )۳



 ه6 و. او و واو هو و ىو و و دى و و ده و و هو ده هي 6و هوه هو و و ده ولو واو و ده GOGO ¢ A هه

 ةثالث ىلع هومّسَق مهنع هللا يضر نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا نأ :انلو

 وق مهب ئفكو ءهانلق ام وحن ئلع مهسا
 مكل هِرَك ئلاعت هلا نإ !مشاه ينب َرشعم اي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ."ةميغلا نم: نصخلا محب اهنم كضوعو «مهتانموأو سالا َةلاَسغ

 مهو «ضّوَعملا هقح يف تبثي نم ّقَح يف تبثي امنإ ُضّوعلاو
 و و و

 .ةرصنلل مهاطعأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو «ءارقفلا

 يعم اولازي 5 مهنإ» :لاقف لّلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ئرت الأ

 .””«هعباصأ نيب كّبشو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف اذكه

 جارخلا يف فسوي يبأل هازعو ٠١57/7« ةياردلا «575/7 ةيارلا بصن )١(

 .۳۰۹ ا / رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ؛: 0١

 .ةاكزلا لام يأ (۲)

 ريبكلا يناربطلا يف هانعمو ءاذكه هدجأ مل ١177/7: ةياردلا يف لاق (۳)

 يف ملسم هجرخأ ام هانعم يف :لاقف ۷٤/۲ رابخإلاو فيرعتلا يف امأ )2١65(.«

 .هتاياورو ثيدحلا ظافلأ ركذ يف لاطأو )٠٠۷۲(. (171) هحيحص

 .نل :خسُن يفو (5)

 الو ةيلهاج يف قرتفن ال بلّطملا ونبو انأ» :ظفلب (۲۹۷۳) دواد يبأ ننس )٥(
 .«هعباصأ نيب كّبشو تاو ءيش مهو نحن امنإو «مالسإ

 ونبو مشاه ونب امنإ» :ظفلب )٠٠۲( يراخبلا حيحص يف ةصقلا لصأ رظنيو
 .478/7 ةيارلا بصن رظني امك ««دحاو ءيش بلطملا



 انه ةمْسقلا ةيفيك يف لصف

 .همساب ًاكربت ؛مالكلا حاتتفال هنإف : سّمخلا يف ئلاعت هللا ُرْكِذ امأف

 .يِفَصلا طقس امك «هتومب طقس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهسو

 ارقا مرق لا ترك“: لا وم دالا ذآ يلع لد

 ًاكربت ؛مالكلا حاتتفال هنإف :"”سّمْخلا يف ئلاعت هللا ُرْكِذ "”امأف) :لاق
۳ 

 اا

 ي و هك و طقم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهسو

 ل «هتلاسرب هحتسُي ناک مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 ‹“ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ء ءيش :يفصلاو

 .ةيراج وأ وفيس وأ ءعْرد لثم
 ملسو هيلع هللا ئلص لوسرلا مهس فّرصي :هللا همحر ''"يعفاشلا لاقو

 .هدعب ةفيلخلا ىلإ

 .ركذ ام امأف :خسُن يفو )١(

 .51/لافنألا .4 رسم وَ أ ءىس نجمع امنا اولو :ئلاعت هلوق يف يأ (؟)

 ٠١/. ريسفتلا يف يربطلا هاور (۳)

 فيرعتلا )۳۳۳٠۷(« ةبيش يبأ نبا فنصم «(۲۹۹۱) دواد يبأ ننس (:4)

 ١175/57. ةياردلا ٠١٤/۳ رابخإلاو

 ثيدحلا اذه يور دقو )5١547(« يئاسنلا ننس :(19/85) دواد يبأ ننس (6)

 .7//5717 ةيارلا بصن رظنيو «هريغو لسرملا اهنم «ةّدع قرطب

 رحب eA1/1 يجاهنملل دوهشلاو نيعقوملاو ةأاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج )«

 .۱۹۸/۱۳ بهذملا



 ةمْسقلا ةيفيك يف لصف لش

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نمز يف هنوقحتسي اوناك ئبرقلا يوذ مهسو

 .رقفلاب : ملسو هيلع هللا یلص هدعبو «ةرصّنلاب

 اف ا لغ حلاو

 ةالصلا هيلع يبنلا نمز يف ترة اوناك ئبرقلا يوذ مهسو) :لاق

 .(رقفلاب :ملسو هيلع هللا ئلص هدعبو) ءانيور امل ؛(ةرصُنلاب مالسلاو

 .هللا همحر يخركلا لوق :””هَرَكَذ يذلا اذه : "نع هللا يضر لاق

 انيور امل ؛ًاضيأ طقاس مهنم "”ريقفلا مهس :هللا همحر يواحطلا لاقو

 مرحي امك (مَرْحَيف «فرصملا ىلإ ًارظن ؛ةقدصلا ئنعم هيف نألو
 ا

 ئطعأ هنع هللا يضر َرمع نأ يور ام :حصألا وه ليقو «لوألا هجو

 .ههنم ءارقفلا

 يف نولخدّيف :مهؤارقف امأ «ءاينغألا قَح طوقس ىلع دقعنا عامجإلاو

 .ةثالثلا فانصألا

 .هللا همصع فيعضلا دبعلا لاق :خسُن يفو )١(

 ۲٠۹/٩. ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (۲)

 .ءارقفلا :خسُت يفو (۳)

 .ةقدصلا ىلع لياعلا يمشاهلا مرحي امك ئبرقلا ووذ يأ (5)

 ۲۱۹/۹٩. ةيانبلا .هلمع ىلع ئطعي ام يأ :نيعلا مضب )٥(

 .7//11717 ةياردلا ء(۲۹۷۹) دواد ينأ ننس (5)



 ۱۱ ةمْسِقلا ةيفيك يف لصف

 «مامإلا نذإ ريغب نْيِرْيِغم برحلا راد نانثالا وأ دحاولا لحد اذإو

 هيف : مامإلا نذإب نانثالا وأ حاولا لحد ولو ءسَمْخُي مل : ًائيش اوذخأف

 .سمُخي هنأ روهشملاو «ناتياور

 مهل نذأي مل نإو سو :ًائيش اوذخأف عم اهل ةعامج تلخد نإف
 . مامإلا

 نذإ ريغب نيِريِغَم برحلا راد نانثالا وأ دحاولا لحد اذإو) :لاق

 ا الا يه ةمينغلا نأل ؛(سّمْخُي مل :ًائيش اوذخأف ءمامإلا

 .اهتفيظو سُمْخلاو «ةقرسو ًاسالتخا ال «ةبَلَغو

 «ناتياور هيف :مامإلا نذإب نانثالا وأ دحاولا لحد ولو) :لاق

 مهترصُت مزتلا دقف :مامإلا مهل نذأ امل هنأل ؛(سّمْحُي هنأ "”روهشملاو

 .ةعتملاك راصف «دادمإلاب

 نذأي مل نإو سِوُخ :ًائيش اوذخأف فلم اهل فام تل ناف) : لاق

 .ةمينغ ناكف «ةبلغو ًارهق دا هنأل ؛(مامإلا مهل

 نهو هيف ناك :مِهّلَدَح ول ذإ ءمهّرْصنَي نأ مامإلا ئلع بجي هنألو
 هللاو "٠ مهترصت هيلع بجي ال هنأل ؛نينثالاو حاولا ففالخب «نيملسملا

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

E FF RF 

 .ةذوخأملا يه : خس يفو ءذوخأملا لاملا يآ (۱)

 .ريغصلاو ريبكلا ريسلا ةياور يهو «ةياورلا نم يأ (۲)

 .مهرصت : خست يفو قرف



 ليفنتلا يف لصف 11۲

 ليفنتلا يف لصف
 «لاتقلا ىلع هب ضرحُيو «لاتقلا لاح يف ٌمامإلا لفي نأب سأب الو

 . سمخلا دعب عبَرلا مكل تلعج دق : ةّيرّسلل لوقي وأ

 ليفنتلا يف لصف
 ىلع هب ضّرحُيو «لاتقلا لاح يف ٌمامإلا َلْقَتُي نأب سأب الو) :لاق

 .هبلس هلف :اليتق لف نم :لوقيف «لاتقلا

 .(سّمخلا دعب عبرا مكل تلعج دق :ةيرسلل لوقي وأ

 هللا لاق «"”هيلإ ٌبودنم ضيرحتلا نأل ؛ُسْخلا مِقُر ام دعب :هانعم

 .50/لافنألا .4ِلاَكَقْلا َلَع َنيِنِمْؤَمْلا ٍضّرَح تل األب » : ىلاعت

 .ضيرحت عون اذهو

 يغبني ال هنأ الإ «هريغب نوكي دقو ءانركذ امب ليفنتلا نوكي دق مث

 .لكلا قَح لاطبإ هيف نأل ؛ذوخأملا لكب لقي نأ مامإلل

 .هيف ةحلصملا نوكت دقو «هيلإ فّرصتلا نأل ؛زاج :ةّيِرسلا عم هّلَعَف نإو

 و

 ؟بوجولا ىلإ فرصني هقلطمو ءرمأ :ضّرَح :ةميركلا ةيآلا يف هلوق :ليق نإف )١(
 و

 .۲۳۲/۹ ةيانبلا .بابحتسالا لإ فرصناف «مئانغلا ةمسق ليلد هّضراعي هنأب :بيجأ



 1۳ ليفنتلا يف لصف

 .سُمخلا نم الإ مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب لتي الو

 هريغو لتاقلاو .ةمينغلا ٍةلمج نم وهف : لتاقلل ُبْلَّسلا ٍلَعِجُي مل اذإو
2 

 .ءاوس : كلذ ىف

 دق ريغلا قح نأل ؛( مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب لفتي الو) :لاق ص ور

 .زارحإلاب هيف دكأت
 ود : هي و2

 .سمخلا يف نيمناغلل قح ال هنأل ؛(سمخلا نم الإ)

 لِتاقلاو «ةمينغلا ةلمج نم وهف :لتاقلل بلّسلا لَعجي مل اذإو) :لاق و 40 3 5 0
 و

 .(ءاوس : "كلذ يف هريغو

 مّهسي نأ لهأ نم ناك اذإ لتاقلل ُبّلَسلا :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .ًالبقم هلَتَق دقو «هل

 ."«هبَلس هلف :ًاليتق لف نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 . هل ثيب هنأل ؛ عرشلا بصَت “هنأ رهاظلاو

 هنيب توافتلل ًاراهظإ ؛ هبّلَسب صتخيف «ءاتغ رثكأ :ًالبقم لتاقلا نألو

 .هريغ نيبو

 .كلذ يف :لدب .هيف :خسُن يفو )١(

 .7917/// ريبكلا يواحلا (؟)

 .(19/01) ملسم حيحص )٤۳۲۱(« يراخبلا حيحص (۳)

 .ثيدحلا اذه نأ رهاظلاو يأ (5)

 .عرشلا بصنل ثوب ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نأل يأ (0)

 .داهجلا يف ةيافك يأ (0



 ليفنتلا يف لصف ٤

 .هبكرمو «هحالسو «هبايث نم لوتقملا ىلع ام : بّلَّسلاو

 «مئانغلا ةمسق ْمَسقْيَف «ةمينغ نوكيف «شيجلا ةوقب ٌدوخأم هنأ :انلو
 .صنلا هب قطن امك

 نم كل سيل» :ةملسم يبأ نب بيبحل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .«كيامإ سفن هب تّباط ام الإ كليتق بّلَس
 ىلع هّلوحنف «ليفنتلا لمتحيو «عرشلا بص لمتحي :هاور امو

 .هانيور اَمِل ؟ يناثلا

 .هانركذ امك «رلحاو سنج يف ُربتعُت ال ءاَنَعلا ةدايزو

 .(هبكرمو «هجالسو ءهبايث نم لوتقملا ىلع ام :بلّسلاو) :لاق

 .ةلآلاو «جْرّسلا نم هبكرَم ىلع ناك ام اذكو :هنع هللا يضر لاق

 .هطسو ىلع وأ «هتبيقح يف هلام نم ةبادلا ىلع هعم ام اذكو
 .بّلسب سيلف :كلذ ادع امو

 .هبلسب سيلف :ئرخأ ٍةباد ىلع همالغ عم ناك ام امأو

 هريغو 47٠/7 ةيارلا بصن يف يعليزلا هّبنو «ةملس :ةيادهلا خسُن يف ءاج )١(

 .ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نم ال ءؤاعم نم هل باطخلاو «ةملسُم :باوصلا نأ

 :ذاعم لاقف «... :(1۷۳۹) طسوألاو «(07071) ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ دقو

 هب تباط ام ءرملل امنإ» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإ !بيبح اي

 يف امك «قرطو ظافلأ ةدع هلو ءفيعض وهو :دقاو نب ورمع :هيفو ««همامإ سفن

 ١78/5. ةياردلا ٠٠۲/۳ رابخإلاو فيرعتلا



 ٠٠ه و 0. هو وأو هوو ده و و و اه واو هه هه ٠ و اه و و وه وو ةو او اوه. هاو ده هوه. واو GG GG 4 4 4¢ هاه

 .نيقابلا قَح ّْمْطَق :ليفنتلا مكح مث

 «لبق نم ّرَم اَمِل ؛مالسإلا رادب زارحإلا دعب تبني امنإف :كّلملا امأف
 :اهأربتساو «ملسم اهباصأف هل يهف ةيراج باصأ نم :مامإلا لاق ول ئتح
 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهعيبي ال اذكو ءاهؤطو هل لحي مل

 هللا يمحو

 هب تبثي ليفنتلا نأل ؛اهعيبيو ءاهأطي نأ هل :هللا همحر دمحم لاقو

 .يبرحلا نم ءارشلابو «برحلا راد يف ةمسقلاب تبثي امك «هدنع كلملا

 هللاو «فالتخالا اذه ىلع "”ليق دق :"”فالتإلاب نامضلا بوجوو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

  FF FRداع د 6

 .لفنلا فالتإ يأ )١(

 ةيانبلا .فالتخالا اذه ىلع ليق دق :هربخو «ءأدتبم :نامضلا بوجو :ظفل (۲)

0/4 . 



 رافكلا ءاليتسا باب ۱٦

 رافكلا ءاليتسا باب

 .اهوكَلَم : مهلاومأ اوذخأو ءمُهْوَبَسف «مؤّرلا ىلع ُكْرُتلا بَّلَع اذإو

 كلذ قم دت اما ا : كرتلا ىلع انّيَلغ نإف

 .اهوكلَم : مهرادب اهوزرحأو ءانلاومأ ىلع اوبلغ اذإو

 باب قفز
 رافكلا ءاليتسا

  O TE Eا 00
 :مهلاومأ اوذخاو «مهوبسف < مورلا ىلع 5 ثلا بلع اذإو) :لاق

 ام ىلع «ببسلا وهو ءحابم لام ;o وف ققحت دق ءاليتسالا نأل ؛(اهوُكَلَم
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هّنیبن

 رئاسب ًارابتعا ؛(كلذ نم هدجن ام انل لح :ِكْرُتلا ىلع ابلغ نإف) : لاق

 .مهكالمأ

 .(اهوكلم :مهرادب اهوزرحأو ءانلاومأ ئلع اوبلغ اذإو) :لاق

 ءاذتبا روم مكايتسالا نآل ؛ايتركلمي ل فا حو © يفاشلا لاقو

 .رافكلا ىلع ءاليتسالا باب :خسُن يفو )١(

 ۲٤٠/۹. ةيانبلا .مورلا ئراصنو «كرتلا رافك يأ ()

 .ئلع : خسُت يفو (۳)

 42/٠. نيبلاطلا ةضور (6)



 فني رافكلا ءاليتسا باب

 مهل يهف : ةمسقلا لبق نوكلاملا اهدَّجَّوف «نوملسملا اهيلع َرَهَظ نإف

 .اوُبحأ نإ ةميقلاب اهوذَخأ : ةمسقلا دعب اهوُدَجَو نإو «ءيش ريغب

 ةدعاق نم فرع ام ىلع «كلملل ًاببس ضهتني ال ٌروظحملاو .ءاهتناو

 ."'هصخلا

 قو 2 فلعلل ايس نقع «حابم لام ئلع درو ءاليتسالا نأ :انلو

 .مهلاومأ ىلع انئاليتساك ؛فلكملا ةجاحل

 نم كلاملا نكمت ةرورض ؛ليلدلا ةافانم ىلع تبنت ةمصعلا نأل اذهو

 .ناك امك ًاحابم داع :ةنكملا تلاز اذإف « عافتنالا

 نغ ةرابخ-هنأل ءنادلاب زارحإلاب الإ ىقحتي ال ءالئتسالا نآ ريغ

 .ًالآمو ًالاح «لَحملا ىلع رادتقالا

 باوثلا وهو «"”كلملا قوفت ةماركل ًاببس َحلَص اذإ هريغل ٌروظحملاو
 !؟"لجاعلا كلملاب كثظ امف .لجآلا

 يهف :ةمسقلا لبق نوكلاملا اهّدَجّوف «نوملسملا اهيلع َرَهَظ نإف) :لاق

 .(اوُبحأ نإ ةميقلاب اهوذخأ :ةمسقلا دعب اهوُدَجَو نإو «ءيش ريغب مهل

 ريغب كل وهف :ةمسقلا لبق هّتدجو نإ» :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .يدعس ةيشاح .هللا همحر يعفاشلا دنع ةيعورشملا مدعي يهنلا نأ كلذو )١(

 .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك (؟)

 .هلصأ ضقتناف «كلملل ًاببس نوكي دق روظحملاف ءايندلا ىف ىنعي (۳)



 رافكلا ءاليتسا باب 1۸

 راد ىلإ هجرخأو كلذ ئرتشاف جات برحلا َراد لحد نإو

 ب هرعشا يذلا نمشاب هدأ ءاش نإ :راخلاب لوألا هاف :مالسإل
 . هكرت ءاش نإو ءرجاتلا

 ."”«ةميقلاب كل وهف :ةمسقلا دعب هتدجو نإو «ءيش

 .هل ًارظن ؛ذخألا قَح هل ناكف ءهاضر ريغب هكْلِم لاز ميدقلا كلاملا نألو

 هكلم ةلازإب ءهنم ذوخأملاب ًاررض ةمسقلا دعب ٍذخَألا يف نأ الإ

 .نييناجلا نم ٌرظنلا لدتعيل ؛ةميقلاب هذخأيف «صاخلا

 ا رفق هةداع ةوشفلا لق ةكرفلاو

 راد ىلإ هجرخأو «كلذ ئرتشاف ءٌّرجات برحلا راد لَخَد نإو) :لاق
 هب هارتشا يذلا نمثلاب هَّدَحَأ ءاش نإ :رايخلاب لوألا هكلامف :مالسإلا

 .(هكرت ءاش نإو ءٌرجاتلا

 ناكف «هتلباقمب ضوعلا عقد دق هنأ ئرُي الأ ءاناجم ذخألاب ٌرّرضتي هنأل

 .هانلق اميف رظنلا لادتعا

 .ضْرَعلا ةميقب هذخأي :ضرعب هارتشا ولو
 لاري الف «ًصاخ كلم هل تبث هنأل ؛هتميقب هذخأي :ملسمل هوبهو ولو

 .ةميقلاب الإ

 رابخإلاو فيرعتلا يف امك ٤۲٤/۷ لصألا يف نسحلا نب دمحم هجرخأ )١(

 .ئرخأ ثيداحأ هانعمب ۱۲۹/۲ ةياردلا ىف ركذو ١6/7"



 14 رافكلا ءاليتسا باب

 تئقفف «مالسإلا راد ىلإ هجرخأو «لجر هارتشاف ءًادبع اوُرَسَأ نإف

 .ودعلا نم هب هَذَخَأ ىذلا نمثلاب هذخأي ىلوملا نإف : اهَّشْرَأ ذَحأو «هيع
  3 24 ersىلا“ 207 ٍ

 ءايناث هورسأف .مهرد فلأب لجر هارتشاف ءادبع اوُرَسَأ نإو 206

 ؛اهدعب هذخأي الو ءةمسقلا لبق هذخأي :يلثم وهو ًامونغَم ناك ولو

 .ديفم ريغ لطلاب ّدخألا نأل
 .اًميامل هدايا: اورم ناک ادا اذ

 .ًافصوو ءاردق هلثمب یرتشم ناك اذإ اذكو

 تئقفف «مالسإلا راد ىلإ هجرخأو «ٌلجر هارتشاف ءادبع اوُرَسأ نإف) :لاق
 دملا نام هي حا ىذلا قلاب حاب رمل نان: اا خاو ادلع

 .انلق اًمِلف :نمثلاب ذخألا امأ

 «هلثمب هذخأ :هّذخأ ولف «ٌحيحص هيف كلملا نأل :شّرألا ٌذخأي الو

 .ديفي ال وهو

 .نمثلا نم ءيش اهلياقي الو «فاصوألا نم هنأل ؛نمثلا نم ءيش طح الو

 ئرتشملا راص :عيفشلا ىلإ تلّوحت اّمَل ةقفصلا نأل :ةعفشلا فالخب
 امك «هيف مضت فاصوألاو «ًادساف ءارش ئرتشملا ةلزنمب يرتشملا دي يف

 .اقرتفاف «حيحص كلملا :انه اه امأ .بصغلا يف

 ءًايناث هورّسأف ءمهرد فلاب اجر هارتشاف ءًادبع اوُرَسأ نإو) :لاق

 .لوألا يرتشملا يأ )١(



 رافكلا ءاليتسا باب ۲۰

 لوألا ئلوملل سيلف : مهرد فلأب ُرَخآ لجر هارتشاف «برحلا راد هولخدأو

 . نمثلاب يناثلا نم هذخأي نأ

 .لوألا نمثلاب يناثلا نم هذخأي نأ لوألا يرتش و

 55 أ 2007 دعا 5
 . ءاش نإ نيفلاب ميدقلا كلاملا هذخأي مث

 ءاندالوأ تاهمأو ءانيرّبدُم ةبَلَعلاب برحلا لهأ انيلع ُكِلِمَي الو
 . كلذ عيمج مهيلع كلمنو ءانرارحأو ءانيبئاكمو

 لوألا ئلوملل سيلف :مهرد فلان را لك هارتشاف «برحلا راد هولخدأو

 .هكلِم ىلع درو ام َرْمألا نأل ؛(نمثلاب يناثلا نم هذخأي نأ

 درو رسالا نأل ؛(لوألا نمثلاب يناثلا نم هذخأي نأ لوألا يرتشمللو)

 .هكلم ىلع
 o 0 و و 3

 «نيتمثلاب هيلع ماق هنأل ؛(ءاش نإ نّيفلأب ميدقلا كلاملا هذخأي مث)

 ًارابتعا ؛هذخأي نأ لوألل سيل :ًابئاغ ىناثلا هنم ٌروسأملا ناك اذإ اذكو

 .هترضح لاحب

 ءاندالوأ تاهمأو ءانيرّبدم ةبلعلاب برحلا لهأ انيلع كمي الو) :لاق

 ديفي امنإ ببسلا نأل ؛(كلذ عيمج مهيلع كمنو ءانرارحأو ءانيبتاكمو

 .هسفنب موصعم ٌرحلاو «حابملا لاملا :لحملاو ءهّلَحَم يف "”كلملا

 .كلملا وه :مكحلاو :ةيطخلا حشا ئلع بتكو .مكحلا :خسُت يفو )١(



 ۲۱ رافكلا ءاليتسا باب

 ىبأ دنع هوكلمُي مل : هوذخأف . مهيلإ لَخَدف ءملسمل دبع َقْبأ اذإو

 .هنوكلمي : الاقو هللا همحر ةفينح

 ر ف را ت 1 ناوين عدن لو

 .مهتيانج ىلع ءازج ؛مهتمصع طقسأ عرشلا نأل ؛مهباقر فالخب

 .ءالؤه نم ةيانج الو ءاَقرأ مِهّلَعَجو

 دنع هوكلمَي مل :هوذخأف «"”ههيلإ لحذف ءملسمل دبع بأ اذإو) :لاق

 .هّللا همحر ةفينح يبأ

 «تلاز دقو هدي مايقل ؛كلاملا حل ةمصعلا نأل ؛(هنوكلمُي :الاقو

 .هوكَلَم :مالسإلا راد نم هوذخأ ول اذهلو

 طوقس نأل ؛انراد نم جورخلاب هسفن ئلع هدي ترهظ دق نأ :هلو

 دي تلاز دقو «هب عا نم هل ًانيكمت ؛هيلع ئلوملا دي ققحتل : هرابتعا

 الحم یی ب ملف ءهسفنب ًاموصعم راصو «هسفن ىلع هلي ترهظف «ئلوملا

 .كلملل

 ءرادلا لهأ دي مايقل ؛هيلع ةيقاب ئلوملا دي نأل ؛دّدرتملا فالخب

E 
 تبثي مل اذإو  : E ANكلاملا هذخأي

 دعبو ةمسقلا لبق اوفا یره | ناك ًايؤفوم «ءيش ريغب ميدقلا

 .برحلا لهأ ىلإ يأ ()



 رافكلا ءاليتسا باب ۲۲

 .هوكّلَم : هوذخأف «مهيلإ ٌريعب دن نإو
 . ءاش نإ نمشلاب هذخأي هبحاصف : مالسإلا َراد هلخدأو «لجر هارتشا نإو

 كلذ نوكرشملا خاف «عاتمو سرفب هعم بهو ؛ مهيلإ دبع َقَبَأ نإف

 ذخأي ايلوملا نإف : مالسإلا راد ىلإ هجرخأو هلک كلذ لجر ئرتش ڈاو هلک

 دنع اذهو «يرتشملا هَذَخَأ يذلا نمثلاب عاتملاو سرفلاو ٠ءيش ريغب دبعلا

 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 ا ن رع ا قلا
 .مهعامتجا رذعتو «نيمناغلا قّرفتل

 هنأ هِمْعَُر يف ْذِإ ءاةسفنل لماع هنأل ؛قبآلا لج كلاملا ىلع هل سيلو

 .هكلو

 ال ذإ «ءاليتسالا ققحتل ؛ (هركلم :هوذخأف «مهيلإ ٌريعب دن نإو) :لاق

 .انركذ ام ىلع «دبعلا فالخب ءانراد نم جورخلا دنع رهظتل ءامجعلل دي

 نمثلاب هذخأي هبحاصف :مالسإلا راد هلخدأو «لجر هارتشا نإو) :لاق

 ب امِل ؛(ءاش نإ

 نوكرشملا ّذَخأف .عاتمو سرفب هعم بهذ «مهيلإ دبع َقبأ نإف) :لاق

 ىلوملا نإف :مالسإلا راد ىلإ هجرخأو ل كلذ لجر ئرتش داو هلک كلذ

 «يرتشملا هَدَحأ يذلا نمئلاب عاتملاو سرفلاو «ءيش ريغب دبعلا ذخأي

 .هضوع يدؤي :اذكه تطبض خس يفو «لاملا تيب نم مامإلا هيدؤي يأ (۱)



 . ءاش نإ نمثلاب هعم امو ءدبعلا ذخأي : الاقو

 راد هلخدأو ايدل ًادبع ئرتشاو .نامأب انراد يبرحلا لحد اذإو

 .قتعي ال : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع قع : برحلا

 وهف :رادلا ىلع اَنْرَهَظ وأ ءانيلإ جرح مث «يبرحل دبع ملسأ اذإو
 2و

 .رخ

 عامتجالا ةلاحل ًارابتعا ؛(ءاش نإ نمشلاب هعم امو «دبعلا ذخأي :الاقو

 .ٍدرَف لك يف مكحلا ايب دقو «دارفنالا ةلاحب

 هلخدأو ءاملسم ًادبع ئرتشاو «ٍنامأب اراد يبرحلا لحد اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع َقَتع :برحلا راد

 2 عه م ر 52 7 8

 «عيبلا وهو ؟ نيخف قيرطب ةقحتسم تناك ةلازإلا نأل ؟(قتعي ال :الاقو

 اد هدي ىف ىف هيله رجلا ةيالو كيفطقلا دقو

 وى و 05

 «بجاو رفاكلا لذ نع ملسملا صيلخت نأ :هللا همحر ةفينح نالو

 هل ًاصيلخت ؛قاتعإلا وهو «ةلعلا مام نيرادلا ٌنيابت وهو طرشلا ماي

 يف نّيِجوزلا ٌدلحأ ملسأ اذإ اميف «قيرفتلا مام ضَيِح ثالث يضم ماقُي امك
 .برحلا راد

 :رادلا ىلع "”نرهَظ وأ ءانيلإ جرح مث «يبرحل دبع ملسأ اذإو) :لاق

 رح وهف

 .رهظ وأ :خسُن يفو )١(



 رافكلا ءاليتسا باب ۲٤

 ٌرارحأ مهف : نيملسملا ٍركسَع ىلإ مهيب جَرَخ اذإ كلذكو

 .(ٌرارحأ مهف :نيملسملا ركسع ىلإ مهُدْيِبَع جرح اذإ كلذكو

 هللا لوسر لإ اوجّرَحو ءاوملسأ يفئاطلا ٍديبَع نم ًاديبع نأ يوُر اِ
 . "شا ءا مه» :لاقو خب نقف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 قاحتلالاب وأ «هالومل "امارُم ءانيلإ جورخلاب هّسفن زرحأ هنألو

 .رادلا ىلع َرِهظ اذإ نيملسملا ةَعئمب

 ىلع ًاتوبث قبسأ اهنأل ؛نيملسملا ددي رابتعا نم ىو :هدي ٌرابتعاو

 ديلا تابثإ ىلإ :مهقح يفو «رليكوت ةدايز ىلإ :هقح يف ةجاحلاو «هسفن
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ئلوأ ناك اذهلف «ءادتبا

 د6 9F SF د د

 )١( دواد يبأ ننس يف وهو «قتعلا يف مدقت )۲۷٠٠(« يذمرتلا ننس )۳۷٠١(ء

 دمحأ دنسم «(۱۸۸۳۹) يقهيبلا ننس «(؟015) مكاحلل كردتسملا ۲۱۷١(ء

 ريبكلا مجعملا ؛(75965) ةبيش يبأ نبا فنصم ) ».)۱۲٠۹۲ظافلأو قرط هلو

 ةياردلا رظني «ةددعتم ۲/ ۸٥رابخإلاو فيرعتلا 18/7".

 .ةيادهلا لع يدعس ةيشاح .ًابضاغم يأ (۲)



 نيأتسملا باب
 ٍءيشل ُضرععتي نأ هل لي الف : ًارجات برحلا راد ملسملا لحد اذإو

 . مهئامد نم الو .مهلاومأ نم

 ا و ف دخلا جوي رخل
 .هب قلصتلاب

 ءم ^

 نماتسملا باب

 َضرعتي نأ هل 1 الف :ًارجات برحلا راد ملسملا لحد اذإو) :لاق
 مهل ُضّرعتي ال نأ َنِمَض هنأل ؛(مهئامد نم الو «مهلاومأ نم ءيشل

 .مارح ٌردَلاو ءًاردَغ نوكي كلذ دعب ضّرعتلاف «نامئتسالاب

 هريغ لعق وأ ءمِهَسّبَح وأ «مهلاومأ َدَحآَف «مهكلَم "مهب ردع اذإ الإ
 .دهعلا اوضقت نيذلا مه مهنأل ؛هْعَتمَي ملو «كلملا ملعب

 .ًاعوُط هوقلطأ نإو ضيرعتلا هل حابيف «نمأتسم ريغ هنأل :ريسألا فالخب

 هكلم :هب َجَرَخو ءًائيش َدَخْف) «ًرجاتلا ينعأ .(مهب َرَدَغ نإف) :لاق

 ببسب َّلّصَح هنأ الإ «حابم لام ىلع ءاليتسالا دوُرول ؛(اروظحَم اكلم
 .هيف اخ كلذ بجوأف «رذَقلا

 «ببسلا داقعنا عنمي ال :هريغل رظحلا نأل اذهو «(هب قالصتلاب ُرَموُيف)
 .هاّنيِب ام ىلع



 نيأّتسملا باب 7

 ًايبرح وه نادا وأ «يبرح هئاَداف «نامأب برحلا راد ملسملا َلَخَد اذإو

 ضي مل : يبرحلا َنَمأتساو ءانيلإ جرخ مث «هبحاص امهدحأ ّبّصَغ وأ
 . ءيشب هبحاص ئلع امهنم ٍدحاول

CO aT 

 نادا وأ «يبرح “"هتاداف يونامأب برحلا راد ملسملا لحد اذإو) :لاق

 :يبرحلا َنَماتساو ءانيلإ جرخ مث «هبحاص امهدحأ بَصغ وأ ءًايبرح وه

 .(ءيشب هبحاص ئلع امهنم ٍدحاول ضف مل
 «ًالصأ ةنادإلا تقو ةيالو الو «ةيالولا ٌدِمَتعَي ءاضقلا نألف :ةنادإلا امأ

 ىضم اميف مالسإلا مكح مزتلا ام هنأل ؛نمأتسملا ىلع ءاضقلا تقو الو

 .لبقتسملا يف كلذ مزتلا امنإو «هلاعفأ نم

 هتفداصمل ؛هيلع ئلوتساو «هَّبصَع يذلل اكلي راص هنألف :بصغلا امأو

 ا اه لغ «موصعم ريغ الام

 امل ؛(نيئمأتسم اجرخ مث «كلذ الَعَفف «نّيّيبرح اناك ول كلذكو) :لاق

 .(بصخلاب ض قي ملو ءامهنيب نْيدلاب يضف :نيملسم اجرح ولو) :لاق

 ةيالولاو «يضارتلاب اهعوقول ؛ةحيحص َْتَعَقَو اهنألف :ةنيادملا امأ
 .مالسإلاب ماكحألا امهيازتلال ؛ ءاضقلا ةلاح ةتباث

 .هنادأف :اضنأ لادلا فيفختب تطبضو و هئادأف يأ )۱(



 ۷ نيأتسملا باب

E AS 
 .هيلع ض قب ملو «بصغلا درب َرِأ : نْيَملسم

 ًادمع .هّبحاص امهدحأ لتقف «نامأب برحلا راد ناملسم لحد اذإو

 .أطخلا يف ةرافكلا هيلعو هلام يف ةيدلا لتاقلا ئلعف : أطخ وأ

 ىتح يبرحلا كلم يف ثْبخ الو ءهكَلَم هنأ ان املف :بصغلا امأو

 .درلاب رؤي
 مث «يرح بصف «نامأب برحلا راد ملسملا لحد اذإو) :لاق

 .(هيلع ضقُي ملو «بصغلا درب ريأ :نّيملسم اجرح
 .هکلم هنأ اني املف :ءاضقلا مدع امأ

 هلراقي امل ؛كلملا دسك هنألف :"هب ئوتفلا هدارمو :درلاب رمألا امأو
 .دْهعلا ضقت وهو «مّرَحملا نم

 «هبحاص امهدحأ لتقف «نامأب برحلا َراد ناملسم لحد اذإو) :لاق

 .(أطخلا يف ةرافكلا هيلعو «هلام يف ةيدلا ٍلِتاقلا ئلعف :أطخ وأ ًادمع

 .""باتكلا قالطإلف :ةرافكلا امأ

 .يبرح لام بصغ يأ )١(

 «هللا نيبو هنيب اميف درلاب رمألا :هب ئوتفلاب هللا همحر دمحم مامإلا دارم يأ (0)

 ۲٠٠/۹. ةيانبلا .مازلإلاو ربجلاب مكحي الو

 .97 /ءاسنلا .4... بقر رحت اََطَح اَنِمْؤُم لق نمو 9 :ئلاعت هلوق وهو (۳)



 نيأتسملا باب ۲۸

 الف : ًاريسأ ٌرجات ملسم لت وأ «هبحاص امهدحأ لتقف نيريسأ اناک نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع أطخلا يف ةرافكلا الإ «لتاقلا ىلع ءيش

 .دمعلاو ءأطخلا ىف ةيدلا : نّيريسألا ىف : الاقو

 لطبت ال مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصعلا ٌنألف :ةيدلا امأو

 .نامألاب لوخدلا ضراعب

 ةَعَبَم الو ءةعتمب الإ هؤافيتسا ْنكمي ال هنأل :صاصقلا بجي ال امنإو

 .برحلا راد يف كلذ دجوي ملو «نيملسملا ةعامجو مامإلا نودب

 .دمعلا لِقعَت ال لقاوعلا نأل :دمعلا يف هلام يف ةيدلا بجد امنإو

 «نْيَرادلا نيابت عم ةنايصلا ىلع مهل ةردق ال هنأل :أطخلا يفو

 .اهكرَت رابتعا ىلع مهيلع بوجولاو

 ريسأ رجات ملسم لتقف وأ «هبحاص امهدحأ لتقف نّيريسأ اناك نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع أطخلا يف ةرافكلا الإ «لتاقلا ئلع ءيش الف

 لطبت ال ةمصعلا نأل ؛(ٍدمعلاو ءاطخلا يف ٌةيدلا :نّيريسألا يف :الاقو

 .هانيب ام ئلع ؛نامثتسالا ضراعب لطبت ال امك «رسألا ضراعب

 .ةعتملا مدعل :صاصقلا عانتماو

 .انلق امل :هلام يف ةيدلا ُبجتو

 اروهقم هتروريصل ؛ مهل اع راص رسألاب | نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 هب لطيف «مهرفسب ااش ‹مهتماقإب اقم ضي اذهلو «مهيديأ يف



 ٠ ه٠. و و و . و و واو ا. ىو. وه هى. هه هو . هه واو ده ه هو. ىو ا. ولو ىو و ده هلو هاه ههه

 .انيلإ ٌرجاهُي مل يذلا ملسملاك راصو «ًالصأ ٌدارحإلا

 ئلاعت هللاو ءاندنع دمعلا يف ةرافك ال هنأل :ةرافكلاب "ًأطخلا صحو

 .باوصلاب ملعأ

FFد  FFد6  

 .ًأطخلا صحو :مولعملاب خست يف تطبضو )١(



 لصف ۰

 لصف

 هس انراد يف َميِقُي نأ ْنَكَمُي مل :ًانيأتسم انيلإ يبرحلا َلَخَد اذإو
 .ةيزجلا كيلع ُتْعَضَو : كسلا مامت تمقأ نإ : ٌمامإلا هل لوقيو

 .ةيزجلا هيلعو «ٌيمذ وهف : نس كلذ دعب ثَكم اذإو

 لصف

 برحلا لهأ نم نيأتسملا مكح نايب يف

 انراد يف ميمي نأ ْنَكِمُي مل :ًانيأتسم انيلإ يبرحلا لحد اذإو) :لاق
 .(ةيزجلا كيلع ُتْعَضَو :ةكسلا مامت تمقأ نإ :مامإلا هل لوقيو دنس

 «قاقرتساب الإ ءانراد: يف ا ةماقإ نم كمي ال يبرحلا نأ لصألاو

 5” ةّرضملا قجتلتف ءانيلع ًانوعو « مهل ًانيَع ٌريصي هنأل ؛ةيزج وأ

 SS لا ااا وف کو

 (ةيدجتلا اهنف بحت 5 ةدم اهنأل ؛ةََسب امهنيب انلصقف رجلا باب

 .ةيزجلا ةحلصمل ةماقإلا

 .هيلع ليبس الف :هنطو ىلإ ةّئّسلا مامت لبق مامإلا ٍةَلاَقَم دعب عَجَر نإ مث

 امل هنأل ؛(ةيزجلا هيلعو مذ وهف :ةتس كلذ دعب ثكم اذإو) :لاق

 .ًايمذ ريصيف ءةيزجلا ًامزّتلم راص :"0هببلإ مامإلا مدقت خب هس ماقأ

 مدقت :لاقي .ةيزجلا كيلع تعضو ةّتّسلا مامت تمقأ اذإ :هل مامإلا لوق يأ )١(

 ۲۷٠/٠. ةيانعلا .هب هَرَمَأ اذإ :اذك ىف وأ ءاذكب ريمألا هيلإ



 ۲۳۱ برحلا لهأ نم نيأتسملا مكح نايب يف

 . ةكسلا نود ام كلذ يف تّقوُي نأ مامإللو

 .ًايمذ ريصي : اهماقأ اذإو

 . برحلا راد ىلإ عرب نأ كري ال مث
 هيلع عضو اذإف «جارخ ضرأ ئرتشاف «نامأب انراد يبرحلا لخد نإف

 .يمذ وهف : جارخلا

 .نيرهشلاو رهشلاك (ةّكسلا نود ام كلذ يف تقي نأ ماموللو) :لاق

 .انلق اّمِل ؛(ًايمذ ٌريصي) :مامإلا ةلاقم دعب ("”اهماقأ اذإو) :لاق

 ١ ةمذلا قع نأل ؛(برحلا راد ئلإ حجري نأ "كري ال مث) :لاق

 ةرضم هيفز ءانيلغ ارح هلو لعجو 2 E «ضقني

 .نيملسملاب

 عيضو اذإف «جارخ ضرأ ئرتشاف «ننامأب انراد يبرحلا لخد نإف) :لاق

 اذإف «سأرلا جارخ ةلزنمب ضرألا جارخ نأل ؛(يمذ وهف :جارخلا هيلع

 .انراد يف ماقملا ًامزتلم راصو ءامذ راض :همزتلا

 .ةراجتلل اهيرتشي دق هنأل ؛ًايمذ ٌريصي الف :ءارشلا درجمب امأ
 0 0 و 5 ريس

 هنأل ؛ةلبقتسم تسل ةيزجلا همزلت كلذ دعبف :ضرألا جارخ همزل اذإو
 و 3 6

 .هبوجو تقو نم ةدملا ٌربتعتف «جارخلا موزلب ايمذ ٌريصي

 .ةدملا يأ )١(

 .مامإلا كرتي ال :ريدقتلاو .كرتي ال مث :مولعملاب خست يف تطبضو (؟)



 برحلا لهأ نم نيمأتسملا مكح نايب يف فض

 . ةيمذ تراص : ًايمذ تجّوزتف «نامأب ةيبرح ْتَْلَخَد اذإو
 .ًايمذ ٌرِصي مل : ةيمذ جّوزتف «نامأب يبرح لحد اذإو
 ةعيدو كرو «برحلا راد ىلإ داع مث ءنامأب انراد لخد ًايبرح نأ ولو

 . دوعلاب ًاحابم همد راص دقف : مهتّمذ يف ًانْيَد وأ «يمذ وأ ملسم دنع

 ىلع َرِهُظ وأ رم نإف : رْطَخ ىلع هلام نم مالسإلا راد يف امو

 .ًائيَف ةعيدولا تراصو «هنويد تطقس : لتقف ءرادلا

 حيرصت :يمذ وهف :جارخلا هيلع ضو اذإف :«"”باتكلا» يف هّلوقو

 ."هنع لَفْعُي الف بج علا ضال «عضولا طرشب

 اهنأل ؛(ةيمذ تراص :ًايمذ تجوزتف «نامأب ةيبرح ْتَلَخَد اذإو) :لاق

 .جوزلل ًاعبَت ماقملا تمدرتلا

 هئم هنأل ؛(ًايمذ رص مل :ةيمذ جّوزتف «نامأب يبرح لحد اذإو) :لاق

 .ماقملا ًامزتلم نكي ملف «هدلب ىلإ عجريف ءاهَقْلطُي نأ
 كرو «برحلا راد ىلإ داع مث «نامأب انراد لخد ًايبرح نأ ولو) :لاق

 ؛(دؤعلاب ًاحابم همد راص دقف :مهتّمذ يف ايد وأ «يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو

 .هّنامأ لطبأ هنأل

 ىلع َرِهَظ وأ رسا نإف :رطخ ىلع هلام نم مالسإلا راد يف امو) : : لاق

 .(اَئْيَف ةعيدولا تراصو «هئويد تطقس : ليقف «رادلا

 .دمحم نم يأ :حيرصت :هلوقو 271١/9 ةيانبلا .75١ص ريغصلا عماجلا يأ )١(

 .طرشلا اذه نع يأ (۲)



 YY برحلا لهأ نم نمأتسملا مكح نايب يف

 . هتثرول ةعيدولاو ضرقلاف : رادلا ئلع ْرَهظي ملو «لِتق نإو 2 هم و

 فرضي : لاتق ٍريغب برحلا ٍلهأ لاومأ نم هيلع نوملسملا فجوأ امو
 00 او ا ع 1
 .جارخلا فرصي امك «نيملسملا حلاصم يف

 ًائيف ُريصيف «هديك عدوملا دي نأل ؛ًاريدقت هدي يف اهنألف :ةعيدولا امأ

 و ف فو قالا طارت هيلع يلا تافإ ناف كلا اأو

 .طقسيف «هب صتخيف «ةماعلا لي نم هيلإ قبسأ هيلع نم
 .(هتثرول ةعيدولاو ضرقلاف :رادلا ئلع ْرَهظُي ملو ءَلِيَق نإو) :لاق

 نأل اذهو هلام كلذكف ءةمونَْم رص مل هّسفن نأل ؛تام اذإ كلذكو

 .هدعب نم هتثرو ىلع وأ هيلع ريف «هِلام يف قاب نامألا مكح

 :لاتق ريغب برحلا لهأ لاومأ نم هيلع نوملسملا "”فجأ امو) :لاق

RT.00 ا م  

 الو ."'ةيزجلاو ءاهنع اهّلهأ اًوَلِجَأ يتلا يضارألا لْثِم وه :اولاق
 .كلذ يف سمخ

 .ةمينغلاب ًارابتعا ؛ٌسّمخلا امهيف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .مهبئاكرو مهّلويخ هيف اوُلَمعأ يأ (۱)

 ۲۷٤/۹. ةيانبلا .ةيفنحلا ءاملع انخياشم يأ (۲)

 .يضارألا :ئلع ةفوطعم ءّرجلاب (۳)

 5057/1١5. ريبكلا يواحلا ()



 برحلا لهآ نم نمأتسملا مكح نايب يف ٤
 ج 010 ڪڇ ڪڪ

 ٌدالوأو «برحلا راد ىف ةأرما هلو .نامأب انراد ىبرحلا لخد اذإو
2 2 2 2 - 7 

 . ءاملسم هضعبو ءايبرح هضعبو ءايمذ هّضعب عدوا لامو ءرابكو ٌراغص

 .""ةيزجلا دخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :انلو

 «لاملا تيب يف كلذ عضوو هابل هللا ئضو ةافمؤرالا قاب

 ا ملو

 هنأل ؛ةمينغلا فالخب 03 نب نصلح رق درام لام الز

 يعل محلا وسلمان ملا قو ‹نيوناغلا ةرشابمب ٍكولمم

 ل نوافل او

 باجيإل ىنعم الف «"هانرکذ ام وهو «“دحاو ببسلا : “اذه يفو

 :نمحلاا

 دالوأو «برحلا راد يف أرما هلو ءنامأب انراد يبرحلا لخد اذإو) :لاق

 الم هضعبو ا هضعبو ف هضعب عدوا ؛ لامو ءرابكو ٌراغص

 ةياردلا يف لاق ام هجيرختل رظنيو 271/9 ةيانبلا .رجه سوجم نم ينعي )١(
 دواد يبأ دنعف :هنع هللا يضر رمع  ٌرثأ  امأو «هرأ ملف :عوفرملا اما ۲

 .هدجأ ملف :هنع هللا يضر ذاعم رثأ  امأو «عاطقنا هدانسإ هيفو )347١(«

 .نميلا لهأ نم اهذخأ دقف هنع هللا يضر العم امأو «داوّسسلا لهأ نم هذخأ اميف يأ (۲)

 .مولعملل يثيملاب مخي :خش ينو (7)
 .هيلع نوملسملا فجوأ اميف يأ )٤(

 .نيملسملا ةوقب بعرلا وهو (6)

 لاق رغ نم ةيفلستملا ةوقب ذراع لامادنأل :هلوق ل 9



 o برحلا لهأ نم نمأتسملا مكُح نايب يف
 1057 و ڪڪ ي ر ع جب يييعو

 .ءيف هلك كلذف : رادلا ئلع َرهُظ مث ءانه اه ملسأف ء٤

 ٌراغصلا هدالوأف : رادلا ىلع َرِهْظف ءءاج مث «برحلا راد يف ملسأ نإو
 .نوملسم ٌرارحأ

 ل 2 2

 . ءىف : كلذ ئوس امو .هل وهف : ايمذ وأ املسم هعدوأ لام نم هل ناك امو

0 2 ٍ 

 .(ءيف هلك كلذف :رادلا ىلع َرهظ مث "انه اه ملسأف

 اوسيلو ٌرابك مهو «نويبرح مهنأل ؛ٌرهاظف :رابكلا هدالوأو ةأرملا امأ

 .لبق نم انلق امل ؛ًالماح تناك ول اهنطب يف ام كلذكو «"عابتأب

 هيبأ مالسإل ًاعَبَت ًاملسم ٌريصي امنإ َريغصلا نألف :ٌراغصلا هدالوأ امأو

 .كلذ ققحتي ال : نيرادلا نیابت عمو «هتيالو تحتو هدي يف ناك اذإ

 يقبف «نْيرادلا فالتخال ؛هّسفن هزارحإب ةزرحم ٌريصت ال هلاومأ اذكوا

 .ةمينغو أئيف لكلا
 هدالوأف :رادلا ىلع َرِهّظف «ِءاج مث «برحلا راد يف ملسأ نإو) :لاق

 نيح هتيالو تحت اوناك مهنأل ؛مهيبأل ًاعبَت ؛(نوملسم ٌرارحأ ٌراغصلا
 رک

 .ةدحاو ٌرادلا ذِإ «ملسأ

 رلي يف هنأل ؛(هل وهف :ًايمذ وأ ًاملسم هعَدوأ لام نم هل ناک امو) :لاق

 .هديك :هليو «ةمرتحم

0 

 .مالسإلا راد يف يأ )١(

 .غولبلاب يأ (۲)



 برحلا لهأ نم نيأتسملا مكح نايب يف ۳١

 هلو ءأطخ وأ ًادمع ءملسم هّلتقف «برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإو

 . أطخلا ىف ةرافكلا الإ «هيلع ءىش الف : كلانه نوملسم ٌةثرو

 .انلق اًمِلف :رابكلا هذالوأو ةأرملا امأ

 دي نأل ؛ًاموصعم رصي مل هنألف :يبرحلا دي يف يذلا لاملا امأو
 .ةمرتحم ادي تسيل يبرحلا

 وأ ًادمع لسم هّلتقف «برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإو) :لاق

 .(أطخلا يف ةرافكلا الإ «هيلع ءيش الف :كلانه نوملسم ٌةثرو هلو ءأطخ

 يف :صاصقلاو ءأطخلا يف :ةيدلا بجت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 هنوكل ؛مالسإلا وهو ءمصاعلا دوجول ؛ًاموصعم امد قارأ هنأل ؛دمعلا

 ا

 "اهب رجزلا لصأ لوصحل ؛ةمثؤملا اهلصأ ةمصعلا نأل اذهو
 هب عانتمالا لامكل ؛"هيف لامك :"ةمّوقملاو ءاعامجإ ©”ةتباث “يهو

 )١( بلطملا ةياهن 1١١ /588.

 .ةمصعلا اهنم يتلا ()

 .هنع رجزني : لتقب مثأي هنأ ملع نَم هنإف (۳)

 .ةمصعل ا يأ (5)

 .ةموقملا ةمصعلا يأ (5)

 .ةمصعلا لصأ يف يأ (۷)



 ¥ برحلا لهآ نم نمأتسملا مكح نايب يف

ooo @وهو واهو  GG٠ 6 و واو د. ه٠. و دو ا.ه. يه هاهو او ا. « هاه هو و ا.ه هو وهو هو ىو ده  

 الا هب قلع امب یل ف و اس ف

 تيم وهو رڪ ودع موق نم ناك ناق # :لاعت هلوق :انلو 2و سو 5 0 سارت ر کم صر 0 1 5 7 4

 ؛بجوملا لك َريرحتلا َلَعَج ۹۲ /ءاسنلا .ةيآلا .4... ٍةَمْؤُم مَ ريَ

 .هريغ يفتنيف «روكذملا لك هنوك ىلإ وأ ءءافلا فرح ىلإ ًاعوجر

 ءابعأ ًالّمحتم ىلح ىمدآلا نأل ؛ةيمدآلاب :ةمّثؤملا ةمصعلا نألو
 .اهل ةعبات لاومألاو «ضرعتلا ةمرحب :اهب ٌمايقلاو «فيلكتلا

 o 7 , و ہو و 2 م

 تئافلا ربجب نِذؤي موقتلا نأل ؛لاومألا اهيف لصألاف :ةموقملا امأ

 ءلاملا يف وهو «لثامتلا هِطْرَش نم نأل ؛سوفنلا نود ءلاومألا يف كلذو

 .ةعبات سوفنلا تناكف «سفنلا نود
 «ةعئملاب ةزعلا نأل ؛رادلاب زارحإلاب :لاومألا يف ةموقملا ةمصعلا مث ی کک 0 ٠ 5 ا 03

 هنأ امل ؛”ةرفكلا ٍةَعَم رابتعا طقسأ عرشلا نأ الإ «سوفنلا يف كلذكف

 .اهلاطبإ بجوأ

 .لامكلا يأ )١(

 .صاصقلاو ةيدلا يهو ءرجزلا لصأ يف يأ (۲)

 .مالسإلاب ةموقملا وه يذلا فصولا قلعتي يأ (۳)

 ةموقملا ةمصعلا اذكو «مالسإلا سفنب قلعتت يهو «ةمثؤملا ةمصعلا يهو )٤(

 ملسأ يذلا يبرحلا لتقب ةيدلاو ةرافكلا بجتف «مالسإلاب اج ةمضملا تكف ءاضيأ

 ۲۸٤/٩. ةيانبلا .انيلإ رجاهي ملو «برحلا راد يف

 .رفكلا :خسُت يفو (0)



 برحلا لهأ نم نمأتسملا مكح نايب يف ۸

 ءنامأب انيلإ لخد ًايبرح لَتَق وأ ن لول ءأطخ ًاملسم لت نمو

 ةرافكلا هيلعو «مامإلل : هتلقاع ئلع ةيدلاف : ملسأف

 .ةيدلا َدَحَأ ءاش نإو « هَل مامإلا ءاش نإف : ًادمع ناك نإو

 امهدصقل ؛ًامكح مهراد لهأ نم :انراد يف ُنيأتسملاو ٌدترملاو

 .اهيلإ لاقتنالا

 “نيلإ لخد ًايبرح لت وأ «هل يلو ال ءأطخ ًاملسم لت نمو) :لاق
 ًاسفن لف هنأل ؛(ةرافكلا هيلعو «مامإلل :هتلقاع ىلع ةيدلاف :ملسأف «نامأب

 .ةموصعملا سوفنلا رئاسب ٌربتعُتف ءأطخ ةموصعم

 .هل ثراو ال هنأل ؛هل ذخألا ىح نأ :مامإلل :هلوق ئنعمو

 ERE دانك ناو هّلَتَ مامإلا ءاش نإف :ادمع ناك نإو) :لاق

 وأ ةماعلا د «مولعما يلولاو دمع لتقلاو «ةموصعم سفنلا نأل
 لوا نم ل ناطلسلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «ناطلسلا

 دمعلا بجوم نأل ؛حلصلا قيرطب :هانعم :ةيدلا َدَحَأ ءاش نإو لوقو

 ءدّوقلا نم ةلأسملا هذه يف عفنأ ةيدلا نأل اذهو ءًانيع ُدَوَقلا وه :اندنع

 .لاملا ئلع حلصلا ةيالو هل ناك اذهلف

 .انراد لخد :خسُت يفو (۱)

 يبأ نبا فنصم )۱۸۸٠(« هجام نبا ننس يف وهو «حاكتلا ةيالو يف مدقت (۲)

 رظنيو «مهضعب هححصو «تاعباتم هل نكل مالك هدنس ىفو )۱٥۹۳۳(« ةبيش

 ْ 11/١. ةياردلا



 ۲۳۹ برحلا لهأ نم نيأتسملا مكح نايب يف

 .وفعي نأ هل سیلو

 و 0 3 ت

 سيلو «ةيرظن هتيالوو «ةماعلل قحلا نأل ؛(وفعي نأ هل سيلو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ضوع ريغ نم مهقح طاقسإ رظنلا نم

 ان ا اي



 جارخلاو رئشعلا باب 6

 باب

 جارخلاو رشعلا

 رجح ئصقأ ىلإ بْيذُعلا نيب ام يهو رع ٌضرأ اهلك برعلا ضرأ
 .ماشلا ّدَح ىلإ «ةرّهَمب ءنَمَيلاب

 نمو «ناوُلَح ةبَقع ىلإ بْيَذعلا نيب ام وهو ءجارخ ضرأ : داوّسلاو

 . ناداّبَع ىلإ - ٍثْلَعلا نم : لاقيو - ةيبلعلا

 جارخلاو رئشعلا باب

 ىلإ بْيَدْعلا نيب ام يهو «رشع ضرأ اهلك ""برعلا ضرأ) :لاق

 .ماشلا دَح لإ ار ءنّمَيلاب رجح ئصقأ

 نمو «ناولح ٍةَبَقَع ىلإ بْيذعلا نيب ام وهو رج ضرأ :داوسلاو
 .(ناداّبع ىلإ - ثْلعلا نم :لاقيو - ””ةّييلعتلا

 مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلاو e ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 "برعلا يضارأ نم جارخلا اوذخأي مل

 ىلع ذخؤي امو ءًاجارخ :ضرألا ىلع ذخؤي ام ىمسو «زاجحلا ضرأ يأ )١(
 ./ ةيانبلا .ةيزج :ةمذلا لهأ سوؤر

 .طلغ :ناداّبع ىلإ ةيبلعثلا نم :ليق ام نأ يزارتألا نع ۲۹١/٩ ةيانبلا يف (1)

 كلذكو «هجرخي ملو ءهل ضّيبو ۰٤۳۸/۳ ةيارلا بصن بحاص هركذ (۳)
 هل سيل ۲۹۱/٩: ةيانبلا يف ينيعلا لاق اذكهو «هل ضّيب :لاق ٠١١/۲ ةياردلا بحاص



 ۲٤١ جارخلاو رئشعلا باب

 ٠و هو و او و هو واو و وأ. هاو هو ا. هه هو اى. هو دى هو هه. هو هه هو وه هه ها هلو هه هه هه هاه

 .مهباقر يف تبثي ال امك «مهيضارأ يف تبثي الف «ءىفلا ةلزنمب هنألو

 ءرفكلا ىلع اهيلع اهّلهأ رمي نأ :هطْرَش نم جارخلا عضو نأل اذهو
 .قارعلا داوس ىف امك

 .فيسلا وأ 00 الإ مهنم لبقي ال :برعلا وكرشمو
 ٍرَضحَمب اهيلع جارخلا عضو :' ''داوّسلا حتف نيح هنع هللا يضر ٌرمعو ها 57 : 0

 .ها .ةيلكلاب ثيدحلا اذه لاح حارشلا نم ٌدحأ ركذي ملو «لصأ

 تضقل :مالسلاو ا ووو :لاقف ۲۷۸/١ حتفلا يف مامهلا نبا امأ

 !؟ها .عقي مل هنأ ىلع ةداعلا ءاضق لد : لقنُي لقني مل املف «فيعض قيرطب ولو هلقنب :ب ةداعلا

 ف لصف ءالا ص فسوي يبأل جارخلا باتك يف ءاج دقف « هللا ناحبس :تلق

 نم ًاحوتف حتتفا ٍملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نأ انّمَِب دقو» :لاق «زاجحلا ضرأ

 .ها .«ًاجارخ اهنم ءيش ئلع لعجي ملو ءرشعلا اهيلع عضّوف ةيبرعلا ضرألا

 يح نب حلاص نب نسحلا مامإلا لاق :(50) مدآ نب ئيحيل جارخلا يف هانعمبو

 لك يف ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر عتص كلذكو :(دباع هيقف ةقث هه74١ ت)

 ها .جارخلا اهيلع عضي مل هنإف «برعلا ضرأ نم اهيلع رهظ ضرأ
 ةعبط ٤٠۷/١ ةياردلا ققحمل ةقيلعت قيرط نع فسوي يبأ صن ىلإ تلصو دقو

 ظفاحلا فلؤملا طخب ةياردلا - لصألا شماه يف ءاج :ًاقيلعت بتك ثيح «بابللا راد

 .۳۳۳/۳ رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ها .فسوي يبأل «جارخلا رظني :- رجح نبا

 يل نيبت دقو ءركنم :ئلإ ةفّرحم ققحملا اذه دنع :رظني : ظفل ءاج هنأ ىلإ انه هّبنأو

 .رجح نبا ظفاحلا طخب يه يتلا ةخسنلا ةعجارمب باوصلا

 )١( ةيانبلا .قارعلا داوس وهو «ةفوكلا داوس يأ ۲۹۰/۹٩.



 جارخلاو رّشعلا باب 4۲

 .اهيف مهفرصتو ءاهل مهعيب زوجي ءاهلهأل ةكولمم ٍداوّسلا ضرأو ۰ 2 و ع3 8 7
 و «ه 0 و 1 2

 نيب تمسقو ‹«ةونع تحتف وأ .اهيلع اهلهأ ملسأ ضرأ لكو

 .رشع ضرأ يهف : نيمناغلا

 "”مهنع هللا يضر ةباحصلا نم
i (2 2 

 .هنع هللا يضر ' ””رصاعلا نب ورمع اهحتتفا نيح رصم ىلع عصوو

 ىلع جارخلا عضو ىلع مهنع هللا يضر ةاخيشلا تعج ذك
 )4( اغلا

3 
(evs.هو 20 0  

 مهفرصتو ءاهل معيب زوجي ءاهلهأل ةكولمم ̀ داوسلا ضرأو) :لاق

 ميو ءاهيلع اهّلهأ رقي نأ هل :ًارهقو ةونع ًاضرأ َحَتق اذإ مامإلا نأل ؛(اهيف

 دقو ءاهلهأل ةكولمم يضارألا ئقبتف «جارخلا مهسوؤر ئلعو اهيلع
 .لبق نم هانمّدق

 0 2 و و و 3

 نيب تمسقو «ةونع تحتف وأ ءاهيلع اهلهأ ملسأ ضرأ لکو) :لاق

 .(رشع ضرأ يهف :نيوناغلا

 يراخبلا حيحص يف هانعمب نكل «عطقنم وهو ۹٥ص ديبع يبأل لاومألا )١(

 ۲۲٤/٦. يرابلا حتف ء۲/١١٠ ةياردلا ٤۳۸/۳ ةيارلا بصن رظنيو «(470)

 اهحتتفا نيح رصم ىلع جارخلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عضو يأ (۲)

 .۲۹۲/۹ ةيانبلا .احلص هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع

 يدقاولل 10/7 ةياردلا يفو ٠٤۳۸/۴ ةيارلا بصن يف هازع (۳)

 ٠١١/۲. ةياردلا رظني .خلإ...ةباحصلا تعمتجا :خسُت يفو (4)

 ۲۹۰/٩. ةيانبلا .اهارق يأ «ةفوكلا داوس يأ «قارعلا داوس ضرأ يأ (5)



 er جارخلاو رشّعلا باب

 .جارخ ضرأ يهف : اهيلع اهلهأ روف «ةونَع تحف ضرأ لكو
 ءام اهيلإ لّصوف ةونع تحت ٍضرأ لک : (ريغصلا عماجلا» يفو

 اهنم جرختساو «راهنألا ءام اهيلإ لص مل امو ؛جارخ ضرأ يهف : راهنألا

 .رشع ضرأ يهف : نبع

 امِل ؛هب قيلأ ٌرشعلاو «ملسملا ىلع :فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نأل

 :جراخلا سفنب قلعتي ثيح ؛فحآ وه اذكو داما سوبا

 .(جارخ ضرأ يهف :اهيلع اهلهأ قاف ةر تحف ضرأ لكو) :لاق

 ءرفاكلا ىلع :فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نأل ؛مهحلاص اذإ اذكو

 .هب قيلأ جارخلاو

 اهَحَتَق ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر نإف ءاذه نم ةصوصخم ةكمو

 ."”جارخلا ٍِفّظوُي ملو ءاهلهأل اهكرتو «ةونَع
 اهيلإ لصّوف ةَوْنَع تحف ٍضرأ لك :؛ «"ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق

 جرختساو «ءراهنألا ةا اهيلإ ليصَي مل امو «جارخ ضرأ يهف :راهنألا 17

 :اهؤامنو «ةيمانلا ضرألاب ( قّلعتي رشعلا نأل ؛(رثشع ضرأ يهف :نيع اهنم

 .جارخلا ءامب وأ ءرشعلا ءامب يقسلا ربتعيف ءاهئامب

 حيحص «نيحيحصلا يف ثيداحأ ةع ركذ دقف « 479/7 ةيارلا بصن :رظني )١(

 رظنيو ءًاحلص حتفت ملو «ةونع تحتف ةكم نأ ءاملعلا اهنم طبنتسا )۱۷۸١( ملسم
 )٠١١۳(. ديبع يبأل لاومألل هازعو ٠٠/۴۳ رابخإلاو فيرعتلا «54 5/7 ةيانبلا

 . ۱۹۰ص (؟)



 جارخلاو رشعلا باب ٤

 ءاهزيحب ةربتعم هللا همحر فسوي يبأ دنع يهف : ًاتاوَم ًاضرأ ايحأ نمو

 ضرأ ريح نم تناك نإو ءةيجارخ يهف جارخلا ضرأ زیح نم تناك ناف
 .ةيرشع يهف : رشعلا

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب ةيرْششُع : هدنع ةرصبلاو

 ةربتعم هللا همحر فسوي يبأ دنع يهف نوم اقرأ اهل نمو لاق

 يهف) ق :هانعمو ك ضرأ ريح نم تناك نإف اهزيحب

 .ةيرشع يهف : :رشعلا ضرأ ريح نم تناك نإو «ةيجارخ

 َرْيح نأل ؛(مهنع هللا يضر '' 'ةباحصلا عامجإب ةيرشع :هدنع ةرصبلاو

 زوجي ئتح «رادلا مكح هل ئطعُي رادلا ءانفك ؛همكح هل ىَّطعُي ءيشلا

 .هب عافتنالا اهبحاصل

 فاعلا نقر ب انين عا ییا

 ضرأ زيح نم اهنأل ؛ةيجارخ نوكت نأ :ةرصبلا يف سايقلا ناكو

 رف اغ او مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ الإ « جارخلا

 .مهعامجإل ؛سايقلا

 .ةدحاو ةيشاح دعب عامجإلا اذه جيرخت يتأيس (۱)

 .لخأ د خسُت يفو (۲)

 .هريغو «ربلا دبع نبا رمع وبأ هركذ : 55٠/7 ةيارلا بصن ىف ىعليزلا لاق (۳)

 ءرمع وبأ هركذ دقو ءاذكه هدجأ مل» 17١/7: ةياردلا ي نبا لاقو ءها

 باتك يف مدآ نب ئيحيو «ةرصبلا خيرات يف ةّبش نب ورمع هجرخأ دق :تلق «هريغو
 ۲۹)٥۷(. ص مدآ نب ئيحيل جارخلا :رظنيو «ها .«ًانّيبم ًارّسفم جارخلا

 .ه۷۹۷ ةيشاح .هللا همحر فسوي وبأ يأ .سايقلا كرف :خسُن يف تطبضو (4)



 40 جارخلاو رشعلا باب

 ءاهجرختسيا نوا ءاهّرفَح رئبب اهايحأ نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 يهف : : لحأ اهكلمَي ال يتلا ماظعبلا ر راهنألا وأ تارفلا وأ ةلجد ءام وأ
 0 هي

 .ةيرشع
2 

 رهنو «كلَملا رهن لثم «مجاعألا اهّرَمَتحا يتلا راهنألا ءامب اهايحأ نإو
 . ةيجارخ يهف : رج

 لك نم داوّسلا لهأ ىلع هنع هللا يضر ٌرمع هَعَضَو يذلا جارخلاو

 .مهردو عاصلا وهو «يمشاه ريق : : ءاملا هبي بيرج

 يع وأ ءاَهَرتَح رئبب اهايحأ نإ :هللا همحر دمحم لاقو) :لاق

 داحأ اهّكِلمَي ال يتلا ماظعلا ر راهنألا وأ تارفلا وأ ةلجد ءام وأ ءاهجرختبا

 .ءامسلا ءامب اهايحأ نإ اذكو «(ةيرشع يهف

 رهن لثم «مجاعألا اهرفّتحا يتلا راهنألا ءامب اهايحأ نإو) 3

 ذإ ءءاملا رابتعا نم انركذ اَمِل يارا يبن :درجدزي رهنو 2 0كِلّملا

 .ءامنلل ببسلا وه

 يف ُربتعيف ءًاهرك ملسملا ىلع ءادتبا جارخلا فيظوت نیم ال هنألو

 .همازتلا ةلالد : :جارخلا ءامب يقسلا نأل ؛ءاملا :كلذ

 نم داوّسلا لهأ ىلع هنع هللا يضر ٌرمع هعضو يذلا جارخلاو) : لاق

 .مهردو ٌعاصلا وهو «يمشاه ٌريِفَ : ءاملا هبي "بيرج لك

 )١( ةيانبلا رظني .دادغب نم بيرق رهن «ناورشون ئرسك يأ ٩/۲۹۹.

 ) )۲.كلملا عارذب ًاعارذ نوتس اهضرعو ءًاعارذ نوتس اهلوط ضرأ :بيرجلا
 ةيانبلا ۹/٠٠٠.



 جارخلاو رئشعلا باب ٦

 9 و 6 ه

 .مهارد ةسمخ : ةبطرلا بيرج نمو

 و 0 هتك -

 . مهارد ةرشع : لصتملا ليخنلاو ‹لصتملا مركلا بيرج نمو

 : كلذ ريغو «ناتسبلاو «نارفعزلاك «فانصألا نم كلذ ئوس امو

 ةقاطلا بسحب اهيلع عضوي

 .مهارد ةسمخ :ةبطّرلا بْيِرَج نمو

 .(مهارد ةرشع :لصتملا ليخنلاو «لصتملا مْرَكلا بيرج نمو

 فّيََح نب نامثع ثعب هنإف «هنع هللا يضر رمع نع لوقنملا وه اذه

 يضر ناّميلا نب ةفيذح لَعَجو ءقارخلا ارم حب E يضر

 عضوو «بيرج ءفلأ فلأ نيثالثو ًاتس لب َحّسَمف ءًافرشم هيلع هنع هللا

 نم ”مهنع هللا يضر ةباحصلا نم رضحَمب كلذ ناكو ءانلق ام كلذ ىلع

 .مهنم ًاعامجإ ناكف «ریکن ريغ

 ةنؤم اهرثكأ :عرازملاو لوف اهفخأ :مركلاف ؛ةتوافتم نوملا نألو

 : مركلا يف بجاولا ليجف ءاهتوافتب توافتت ةقيظولاو“ كهي باطرلاو

 .اهطسوأ :ةبطرلا يفو ءاهاندأ : عرزلا يفو ءاهالعأ

 ريغو «"ناتسبلاو «نارفعزلاك «فانصألا نم كلذ ئوس امو) :لاق

 .(ةقاطلا بسحب اهيلع ُعَضوُي : كلذ

 دبعل فنصملا «54 ص ديبع يبأل لاومألا ١" ص فسوي يبأل جارخلا )١(

 ١71/57. ةياردلا 55٠« « 578/7 ةيارلا بصن رظنيو 2« ٠٠١/5 قازرلا

 .ليلق دعب فلؤملا اهحرشيس (۲)

 .هريغو :خسُت يفو (۳)



 ۷ جارخلاو رثشعلا باب

 .مامإلا مهّصقَن : اهيلع عضو ام َقِطُت مل نإف

 «كلذ يف ةقاطلا ربَتعا دقو «هنع هللا يضر رمع فيظوت هيف سيل هنأل

 .هيف فيظوت ال اميف اهربتعنف
 ؛هيلع داري ال ءجراخلا فصن ُبجاولا علي نأ :ةقاطلا ةياهنو :"اولاق

 .نيمناغلا نيب لكلا مسقن نأ انل ناك اّمِل «فاصنإلا يع :فيصنتلا نأل

 .رخآ ٌراجشأو «ةقرفتم ليخن اهيفو «ًطئاح اهطوحي ٍضرأ لک :ناتسبلاو

 ؛كلذك كرت ءاهّلك يضارألا يف مهاردلا نم اوفّظو "انرايد يفو
 .ناك مينا يأ نم ذئاطلا ردقب نوكي نأ بجي َريدقتلا نأل

 .(مامإلا مهصقن مآ :اهيلع عضو ام قلعت مل نإف) : لاق

 رمع لوق ىلإ ئرت الأ «عامجإلاب ا لاو هلق دنع ناصقنلاو

 لب ءال :الاقف !؟قيطُت ال ام ضرألا امَتلَّمَح اح ال هع نقلا يضر

 اک :اندز ولو «قيطُت ام اهانلّمَح

 .ناصقنلا زاوج ىلع لدي اذهو

 ًارابتعا ؛هللا همحر دمحم دنع ٌروجتف :عّيَرلا ةدايز دنع ةدايزلا امأو

 .ناصقنلاب

 .هللا مهمحر ةيفنحلا خياشم يأ )١(

 .نوحيسو نوحيج رهن ءارو «نانيغرم :اهنمو «ةناغرف يهو «فلؤملا رايد يأ (0)

 ." ٠5/9 ةيانبلا

 .(عير) برغملا .ض رألا ةلغ يأ (۳)

 )۳۷٠١(. يراخبلا حيحص (5)



 جارخلاو رشعلا باب اخ

 عيزلا َمّلَطْصا وأ ءاهنع عّطقنا وأ «ءاملا جارخلا ضرأ ىلع ّبَلَغ نإو

 . هيلع جارخ الف : ةفآ

 .جارخلا هيلعف : اهّبحاص اهلّطع نإو

 دزي مل هنع هللا يضر رمع نأل ؛زوجت ال :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .ةقاطلا ةدايزب ٌربخأ نيح

 ءاهنع "'مّطقنا وأ 1 كاملا جارخلا ضرأ ىلع بلع نإو)

 رهو ارا نف ا ت ة(هلغ جارخ الف :ةفآ َعوزلا يك

 .جارخلا يف ٌربتعملا يريدقتلا ءامنلا

 «لوَحلا ضعب يف يريدقتلا ءامنلا تاف :ةفآ عرزلا مَّلَطْصا اذإ اميفو
 .ةاكزلا لام يف امك طر لؤحلا عيمج ج يف ًايمان هثوكو

 .جراخلا جورخ دنع ةقيقحلا ئلع مكحلا ٌرادي وأ

 ءًاتباث ناك َّنّكمتلا نأل ؛(جارخلا هيلعف :اهّبحاص اهلَّطع نإو) :لاق

 .هتوف يذلا وهو

 جارخ هيلعف :ِرْذُع ريغ نم نّيرمألا سَحأ ىلإ لقتنا نم :"'اولاق
 ال يك ؛هب ىمي الو فرعي اذهو «ةدايزلا عّيض يذلا وه هنأل ؛ئلعألا

 :نسانلا لاومأ لخأ لع ةملظلا ا

 اهنع ءاملا عطقنا وأ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو )١(

 .لاصتتسالا :مالطصالا )۲(



 ۲۹ جارخلاو رشعلا باب

 و ميك : 7
 .هلاح ىلع جارخلا هنم ذِخأ : جارخلا لهأ نم ملسأ نمو

 هنم ْذَحْوُيو «يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسملا يرتشي نأ ٌروجيو
 . جارخلا

 . جارخلا ب صضرأ نم جراخلا يف رع الو

 نأل ؛(هلاح ىلع جارخلا هنم يأ :جارخلا لهأ نم ملصأ ن نّمو) :لاق
 ىلع هؤاقبإ نكمأف «ءاقبلا ةلاح يف SS وعلا" نمسا ف

 هنم ذخؤيو «يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسملا يرتشي نأ ٌروجيو) :لاق
 .انلق اّمِل ؛(جارخلا

 اوناكو «جارخلا يضارأ اورتشا مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ حص دقو

 ."”اهجارخ نودؤي

 .ةهارك ريغ نع ملسملل هئادأو «جارخلا ٍذْخَأو «ءارشلا زاوج ئلع لدف

 .(جارخلا ضرأ نم جراخلا يف ريع الو) :لاق

 «نافلتخم ناقح امهنأل ؛امهنيب ٌعّمِجُي :هللا همحر "”يعفاشلا لاق

 .نايفانتي الف «نّيفلتخم نّيَبسب «نّيّلحم يف اجو

 .ةبوقع ال يأ )١(

 جارخلا باتكلو «47/1 ةفرعملا يف يقهيبلل ًاوزعم 55١/5« ةيارلا بصن (؟)
 .171/5 ةياردلا رظنيو ءامهريغو «55ص مدآ نبا ئيحيل

 ۲٠٤/۳. ينارمعلل نايبلا (۳)



 جارخلاو رشعلا باب 0٠

 ر 03 3 2 05 ٠

 .ٍةَتس يف جراخلا رركتب جارخلا رّركتي الو

 ضرأ يف جارخو شع عمتجي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
)0 

 5 (ملسم

 مهعامجإب ئفكو ءامهنيب ْعّمِجَي مل روجلاو لدعلا ةمئأ نم ًادحأ نألو

 مح

 رأ يف ٌرشعلاو ءارهقو 7 تحف ٍضرأ يف تج جارخلا نألو

 نينو «ةدحاو ٍضرأ يف ناعمتجي ال نافصولاو «ًاعوط اهلهأ ملسأ

 يفو اققخت رشعلا يف ىف ربتعی هنأ الإ «ةيمانلا ضرألا وهو ءّدحاو لا

 .ضرألا ىلإ ! نافاضي اذهلو «ًاريدقت جارخلا

 ."”امهدحأ عم ةاكزلا :فالخلا اذه ئلعو

 هللا يضر َرمع نأل ؛(ِةَنَس يف جراخلا رركتب جارخلا ٌرّركتي الو) :لاق

 .رّرکم هْفظَوُي مل هنع

 :ظفلب هعفر دوعسم نبا نع (۱۲۸/۹ لماكلا) يدع نبا :۱۳۲/۲ ةياردلا )١(

 لاقو ءواو وهو :ةسبنع نب ئيحي :هيفو ء«ًرشعو جارخ ملسم ىلع عمتجي ال»
 .7757/1 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «باذك وه :ينطقرادلا

 .775/7 رابخإلاو فيرعتلا :هتشقانمو 0 اذهل رظني (۲)

 .رشعلا وأ «جارخلا عم ةاكزلا عمتجت ال يأ (؟)

 يعملألا ةينم يفو 278/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا كردتسا )٤(

 اذه جيرخت نم ١7/7 ةياردلاو «555/7 ةيارلا بصن يف ءاج ام ىلع ۳۹۷ص

 ام :لاق مث «جارخلاب ال ءرشعلاب قلعتي ام اجّرخ امهنأو «هنع هللا يضر رمع نع رثألا



 3 جارخلاو رْشعلا باب

 ٠ه ه6 د. د. د. اد. هاو هاهو او اواو ده هه هه واه هه و هاو و اود. واه هاهو هاهو هه هاه هاه هاهو

 هللاو «جراخ لك يف هبوجوب الإ ًارشع ققحتي ال هنأل :رشعلا فالخب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

 اف FR اي

 نّيب مث «هنع هللا يضر رمع راثآ ءارقتسا نم ٌذوخأم - ةيفنحلا نم يأ - باحصألا هركذ
 .رظنيلف «كلذ



 ةيزجلا باب 10۲

 ةيزجلا باب
 سرس ر ا صو 0. 8 لا م لاهم »و

 ام بسحب ردقتتف «حلصلاو يضارتلاب عضوت ةيزج : نيبرض ىلع يهو
 . قافتالا هيلع عقي

 مه ٣ ا ىلع مهّرقأو «رافكلا ىلع ٌمامإلا بَّلَع اذإ اهّعْضَو ٌمامإلا ٌءىدَتبَي ةيزجو
eنيعبرأو ةينامث ٍةَنَس لك يف ىتِغلا رهاظلا ينغلا ىلع ْعّضَيف  

 TT ءًامهرد

 ةيزجلا باب

 ٌردقتتف «حلصلاو يضارتلاب حب عضو ةيزج :نّيبرض ىلع يهو) :لاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ّحّلاص امك «(قافتالا هيلع عقي ام بسحب

 . “لح يتئامو فلآ ئلع نارجن ينب

 هيلع عقو ام ريغ ئلإ يدعتلا زوجي الف «يضارتلا وه بجوملا نألو

 .قافتالا

 ءرافكلا ىلع ٌمامإلا بّلَع اذإ اهَعْضَو ُمامإلا ءىِدَتْبَي ةيزجو) :لاق

 مما «مهكالمأ ئلع مهّرقأو
 .مهارد ة ةعبرأ رهش لك يف هنم خا ءامهرد نيعبرأو

 يف نأ الإ تاقث هتاور :۱۳۳/۲ ةياردلا يف لاق ء(١٤٠۳) دواد يبأ ننس )١(

 ٠٠٠/۹. ةيانبلا .ءادرو ٌرازإ :يه ةّلحلاو «ٌرظن سابع نبا نم يدسلا عامس



 Yor ةيزجلا باب

 م 2 نو

 . نيمهرد رهش لك يف ءامهرد نيرشعو ةعبرأ : لاحلا طسو ىلعو

 م ت ° 2 507 ١

 .امهرد رهش لك يف ءامهرد رشع يئنثا : ليتعملا ريقفلا ىلعو

 .نيمهرد رهش لك يف ءًامهرد نيرشعو ةعبرأ :لاحلا ٍطَسَو ئلعو
 اذهو «(ًامهرد رهش لك يف ءًامهرد رشع يا :لوّتعملا ريقفلا ئلعو

 1 ١ .اندنع

 لوحي اه وأ اراد ملاح لك ئلع عض :هللا همحر "'”يعفاشلا لاقو

 .رانيدلا

 ٍذاعمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ءاوس كلذ يف ٌريقفلاو ينغلاو
 0029م هّلدع وأ ءارانيد ةملاحو ملاح لك نم ڌخ» :هنع هلل يضر

 .لّصف ريغ نم

 lee كرمز وجان
 .ناوُمّشلاو يرارذلاك ءرفكلا ببسب هلق زوجي

 .ينغلاو َريقفلا مظتني ىنعملا اذهو

 «“نيعمجأ مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو
 .مهنع هللا يضر راصنألاو نيرجاهملا نم ٌدحأ مهيلع كني ملو

 )١( بذهملا ۳۰۸/۳.

 رفاعم ىلإ بوسنم بوث :يرفاعملاو «سنجلا اذه نم بوث ٍرانيد لثم ڏځخ يأ )١(

 ۳۲۹/۹٩. ةيانبلا ا رب تو رو رم نب

 .(585) نابح نبا هححصو «(1۲۳) يذمرتلا ننس )١017(« دواد يبأ ننس (۳)

 )٤( ةياردلا راثآلا هذهل رظني ۲/٠١۳١.



 ةيزجلا باب ٤

 . سوجملاو «باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا عضوو

 . مجعلا نم ناثوألا ٍةَدْبَعو

 .ضرألا جارخ ةلزنمب «توافتلا ىلع بجتف ةا ةا تشو هنألو

 توافتي كلذو «لاملاو سفنلاب ةرصّنلا نع ًالدب تّبَجَو هنأل اذهو

 .هّلدَب وه ام اذكف ءهِيَلِقو «"”رْفَولا ةرثكب
 عا ا اذهل اعلم كلذ ناك هنأ لع لرم اورا

 .ةيزجلا اهنم ذخؤي ال تناك نإو ةملاحلا

 :ئلاعت هلوقل ؛(سوُجَملاو «باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا ْمَضوُتو) :لاق
 .۲۹/ةبوتلا .ةيآلا .4ةيْرِحْلأ أوظتُي ىح بلا اوا تلا تي »

 ."”سوجملا ىلع ةيزجلا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر عضوو

 .(مجعلا نم ناثوألا ٍةدّبَعو) :لاق

 هلوقل ؛بجاو لاتقلا نإ :لوقي وه هللا همحر "”يعفاشلا فالخ هيفو

 .197 /ةرقبلا .«ٌرهوُلَيَقَو # :ئلاعت

 .«”باتكلاب باتكلا لهأ قَح يف هِكرَت اوج انفَرع انآ الإ

 .لاملا يأ (۱)

 .(1191) يراخبلا حيحص (۲)

 .۲۲۱/۹ ريبكلا يواحلا (۳)

 .۲۹/ةبوتلا . تورص ْمُهَو دي نع ةَيْرِحيْلا أوظَعُي ق :لولاعت هلوق وهو )٤(



 00 ةيزجلا باب

 0 2 ل i ا ا رک

 . ءيف مهڻايبصو مهؤاسنو مهف : كلذ لبق مهيلع رهظ نإو
 .نيدترملا الو «برعلا نم ناثوألا ٍةَدَّبَع ىلع عّضوُن الو

 )0( ١ 0 ضم هيو 10005 ك
 . لصألا ىلع مهءارو نَّم يقبف ٠ ربخلاب سوجملا قَح يفو

 رلحاو لك ْذِإ ٠ مهيلع ةيزجلا ُبْرَض ٌزوجيف «مهقاقرتسا زوجي هنأ :انلو
 «نيملسملا ىلإ يدؤيو بستكي هنإف «مهنم سفنلا بلس ىلع لمتشي امهنم

 .هبسك ىف هتقفنو

 ؛ (ءّيف مهتايبِصو مهؤاسنو مهف : “كلذ لبق مهيلع رهظ نإو) :لاق

 نأل ؛(نيدترملا الو «برعلا نم ناثوألا ٍةَدَّبع ىلع عضوُت الو) :لاق

0 

 «مهرهظأ نيب أشن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نألف :برعلا وكرشم امأ
 . رهظأ مهقح يف ةزجعملاف «مهتَعلب لز نآرقلاو Mr) ل : 0000

 «هنساحم ىلع فقوو «مالسإلل يرده ام دعب هّيرب رْفك هنألف :دترملا امأو

 هركذ مدقت .«باتكلا لهأ ةّنم مهب اوّنس» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (۱)
 .حاكنلا يف ءاسنلا نم تامرحملا باب يف هجيرختو

 .ذخألا مدع وهو «ةماعلا صوصنلا نم يأ (؟)

 .مهيلع انْرَهَظ :خسُت يفو ۳٤۷/٩« ةيانبلا .مهيلع ةيزجلا عضو لبق يأ (۳)

 .مالسإلا وأ فيسلا الإ هنم لبقُي ال :هرفك ظّلغت نم لكو (4)
 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ةرصنب مايقلاو دعاستلاب سانلا قحأ اوناكف (0)



 ةيزجلا باب 501

 .ءيف مهئايبصَو مهؤاسنف : مهيلع َرهظ اذإو

 1 : مهلاجر نم مِلي مل نّمو

 ضال ءةأرما ىلع ةيزج الو

 .ةبوقعلا يف ةدايز ؛فيسلا وأ ٌمالسإلا الإ "”نّيقيرفلا نم لقي الف

 :ترعلا وکرم قرتسي :هللا خر ”يعفاشلا دنعو

 ل ام :هباوجو

 .(ءيف مهتايْبِصو مهؤاسنف : هيلع َرهَظ اذإو) :لاق

 مهتايبصو ةفينح ينب ناوسن قرتسا هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأل

 «ةيمناغلا نيب مهَمَسَقو ءاودترا ام

 .انركذ اّمِل ؟(َلِيَق :مهلاجر نم مِلي مل نمو) :لاق

 «لتقلا نع ًالدب تبجو اهنأل ؛(يبص الو «قأرما ىلع ةيزج الو) :لاق

 .ةيلهألا مدعل ؛نالتاقي الو «نالتقي ال امهو «لاتقلا نع وأ

 .نيدترملاو «برعلا نم ناثوألا ةدبع يأ )١(

 ) )۲عومجملا ١9/140.

 .يدعس ةيشاح .مهرفك ظلخت نم يأ (۳)

 .مهيلع انْرَهَظ :خسُت يفو «نيدترملاو برعلا يكرشم ىلع بلغ اذإ يأ (4)

 يف رجح نبا كلذكو «يدقاولل 150/7 ةيارلا بصن يف ىعليزلا هازع (5)

 : Fol ةياردلا



 0۷ ةيزجلا باب

 .ىمعأ الو نمر الو

 .دلولا مأو ءرّبدملاو «بتاكملاو «كولمملا ئلع ْعّضوُن الو

 .(ىمعأ الو «ِنِمَر الو) :لاق

 ديب اَمِل ؛ريبكلا خيشلاو «جولفملا اذكو

 يف لقي هنأل ؛لام هل ناك اذإ ُبجت هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو
 .يأر هل ناك اذإ ةلمجلا

 .(ٍلِوَتعُم ريغ ريقف ىلع الو) :لاق

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .هنع هللا يضر “داعم ثيدح قالطإ :هل

 ,"”لوّتعم ريغ ٍريقف لع اهْفُظَوُي مل هنع هللا يضر َنامثع نأ :انلو
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ٍرَّضْحَمِب كلذ ناكو

 .جارخلا اذه اذكف ءاهل ةقاط ال ضرأ ىلع ْفّظوُي ال ضرألا جارخ نألو

 :لوتعملا الع لوجتم :ثيددحلاو

 ؛(دلولا مأو ءرّبدملاو و ‹كولمملا ىلع عضوُت الو) :لاق

 .انقَح يف ة E خو «مهقح يف لتقلا نع لدب اهنأل

 )١( جاتحملا ينغم 55/5 7.

 .«ًارانيد ملاح لك نم ذخ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق يأ )۲)

 .هدجأ مل : 176/7 ةياردلا يف لاق ()



 ةيزجلا باب 10۸

 .سانلا نوطلاخُي ال نيذلا نابهّرلا ئلع الو
 .هنع تطقس : ةيزج هيلعو ملسأ نمو

 .كشلاب بجت الف «بجت ال :يناثلا رابتعا لعو

 .مهببسب ةدايزلا اولّمحت مهنأل ؛مهيلاوم مهنع يّدؤي الو

 .(سانلا نوطِلاَخُي ال نيذلا نابهّرلا ئلع) عضو (الو) :لاق

 .انه اه "755 اذك

 ون مع عضولا ْ "ل نع ا رك انا اذ[ هيلع ها اهنا هللا امهر ةف نأ رع خف ذو

 .هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو .لمعلا ىلع نورٍدقي

 راصف ءاهعّيض يذلا وه "لمعلا ىلع ةردقلا نأ :مهيلع عضولا هجو

 .ةيجارخلا ضرألا ليطعتك

 «سانلا نوطلاخي ال اوناك اذإ مهيلع لق ال هنأ :مهنع عضولا ةجوو
 ر و

 .لتقلا طاقسإل مهقَح يف ةيزجلاو

 .ةتسلا رثكأ يف هتحصب ئىفتكيو ءاحيحص ليتعملا نوكي نأ دب الو

 0 ع م

 .(هنع تطقس :ةيزج هيلعو ملسأ نمو) :لاق

 .ًارفاك تام اذإ كلذكو

 .امهيف هللا همحر ””ىعفاشلل ًافالخ

 )١( ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ 707/9.

 .07/4 ةيانبلا .اهعّيض يذلا وهو «ةدوجوم ةتباث يأ (۲)

 ۲٤۹/٤. جاتحملا ينغم (۳)



 هام و د. د. دو ا. ده اهو ده اهم هاه ده هاه اه عاف هاه هه هع اه هله هاه هاه هاه ها هه هه ههه ® ® #

 هيلإ لصَو دقو «ئنكسلا نع وأ ءةمصعلا نع ًالدب تبجو اهنأ :هل

 مْلَّضلاو «ةرجألا يف امك «ضراعلا اذهب ُضّوِعلا هنع طقسي الف «ضّرعملا
 .دمعلا مد نع

 ."”(ةيزج ملسم ىلع سيلا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 2 قفز" م2000 1 ١ ا

 يهو «ةيزج ا اذهلو «رفكلا ىلع ةبوقع تبجو اهنألو
 و

 .توملا دعب ُماَقُث الو «مالسإلاب طقس رفكلا ةبوقعو «دحاو :ءازجلاو

 عفدنا دقو ءّرشلا عفدل الإ نوكي ال ايندلا يف ةبوقعلا عرش نألو

 .مالسإلاو توملاب

 2 ر

 .مالسإلا دعب هسفنب اهيلع ردق دقو ءانقح يف ةرصنلا نع الدب تبجو اهنألو

 ا هنوكب تبت فاو

 ةمصعلا لدب باجيإل ىنعم الف «هسفن كلي ْنكسي يمذلاو

 .اونكسلاو

 ةياردلا «(1۳۳) يذمرتلا ننس «هنع تكسو «(72051) دواد يبأ ننس )١(

 10/۲ ٠

 .تيمس :خسُت يفو (1)
 .807/9 ةيانبلا .ةمصعلا نع ًالدب تبجو اهنأ يعفاشلا لوق نع باوج اذه (۳)

 .ئنكسلا وأ :هلوق نع باوج اذه (5)



 ةيزجلا باب ۰

 .ناتيزجلا تّلخادت : نالوحلا هيلع تعمتجا نإو

 تضم ٰیتح هسأر جارخ هنم ذخۇي مل نمو : «ريغصلا عماجلا» يفو
 52 رر 2 ر

 . هنم ذَخۇي مل : ئرخأ ةتس تءاجو ءةكسلا

 .هنم خوي : هللا امهمحر محمو فسوي وبأ لاقو
 .اعيمج مهلوق يف «هنم ْذَخْوُت مل : ةئسلا ٍماَمَت دنع تام نإو

 .ةتسلا ضعب ىف تام نإ كلذكو

 .ناتيزجلا تّلخادت :نالوحلا "هيلع '"”تعمتجا نإو) :لاق

 تضم ئتح «”هيسأر جارخ هنم ذخؤُي مل نمو :«””ريغصلا عماجلا» يفو
 ن ٠ 2 ر 2ر

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو ء(هنم ذخۇي مل :ئرخأ ةّنس تءاجو ءةكسلا

 لوق وهو «(هنم ذخۇي : هللا امهمحر لو فسوي وبأ لاقو)

 . هللا همحر ىعفاشلا

 .اعيمج مهلوق يف «هنم ذخؤُت مل :ةّسلا ِماَمّت دنع تام نإو) :لاق

 .(ةئسلا ضعب ىف تام نإ كلذكو

 )١( ةيانبلا رظني .عمتجا :خسُت يفو «نّيلوحلا اًئيزج يأ ۹ .

 ) )۲.يمذلا ئلع يأ

 .770ص (۳)

 )٤( (جرخ) برغملا .ةيزجلا وه :سأرلا جارخ ١/7194.

 .ذخؤت :خسُت يفو (0)

 .7 147/5 جاتحملا ينغم (5)



 هه. هو او و دوا. هو ا.ه هاهو ها هاو هاه هاه هاه هه هاه هه ده هاه هه ده هاو واهو دى و و و # هاهو

 ا65 دقن توجلا ةلايشاانا

 .قافتالاب «هيف لخادت ال :ليقو «فالخلا اذه ىلع :ضرألا جارخ :ليقو

 «تعمتجا اذإ ضاوعألاو ءًاضوع ّبَجَو جارخلا نأ :ةيفالخلا يف :امهل

 ,'"'نّيتتسلا يلاوت دعب هيف نحن اميف نكمأ دقو «ئفوتسُت :اهؤافيتسا نكمأو
 .ملسم هنأل ؛هؤافيتسا رذعت هنأل ؛ملسأ اذإ ام فالخب

 ءرفكلا ىلع رارصإلا ولع ةبوقع تبجو اهنأ :هللا همحر ةفيئح ىبألو

 .هاّنيب ام ىلع

 لب «تاياورلا حصأ يف «هبئان دي ئلع اهب ثَعَب ول هنم لبقُت ال اذهلو
 و 0 و 7 AR : 3 عو 7

 .دعاق هنم ضباقلاو ءامئاق ئطعيف «هسفنب اهب ىتأي نأ فلكي

 «يمذ اي ةيزجلا طعأ :لوقيو <
1 ds ROL ARO زه هزهيو هبيبلتب دخاي :ةياور يفو ١ 

 .دودحلاك ْتَلَخادت : تعمتجا اذإ تابوقعلاو «ةبوقع اهنأ تبثف
 ر و ر ئ

 امك ءانقح ىف ةرصنلا نعو .مهقح يف لتقلا نع الدب تبجو اهنألو

 باآرجل ئفوتسُي امنإ لتقلا نأل ؛ ىضاملا ىف ال «لبقتسملا ىف نكل ءانركذ

 .ضام بارجل ال «لاحلا يف مئاق

 .نينسلا :خسُن يفو )١(

 .ردصلا نم ةدالقلا عضوم وهو «بايثلا نم بّبَللا عضوم دخ :بيبلتلا قف

 ٥۸/۹". ةيانبلا



 هاو او د. ده واع د. ا. هاه ده هاهو دعاه هاه © هه ه٠ هه ها هه ه هاه هى ههه و هد هاو هه هه ®« ®

 .هنع ةينحلا تعقو يضاملا "”نأل ؛ لبقتسملا يف ةرِصُنلا اذكو

 تءاجو :«"”ريغصلا عماجلا» يف ةيزجلا يف هللا همحر دمحم لوق مث
 :لاقو ءًازاجم ييضملا ىلع هللا مهمحر خياشملا ضعب هّلَمَح :ئرخأ ٌةَنَس
 .لخادتتف «ٌعامتجالا ققحتيل ؛يرضملا نم دب الف «ةكّسلا ريخآب بوجولا

 .هتقيقح ىلع ىرُجم وه :ضعبلا دنعو

 عامتجالا ققحتيف «لوحلا لوأب :هللا همحر ةفينح يبأ دنع بوجولاو

 .ءيجملا درجمب

 .لوحلا ءادتبا يف اندنع بوجولا نأ ٌحصألاو

 .ةاكزلاب ًارابتعا ؛هرخآ يف هللا همحر "””يعفاشلا دنعو

 ام ىلع «لبقتسملا يف الإ ققحتي ال :“هنع ًالدب بجو ام نأ :انلو

 هللاو «هوأ يف "اهانبجوأف «لوحلا يضم دعب “هباجيإ رّدعتف «هانررق
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

 د6 FF دع FF د

 .يضاملا ذإ :خسُت يفو )١(

 ) )۲ص77١.

 .140/ 5 جاتحملا ينغم (۳)
 .لتقلا نع يأ )٤(

 .بجو ام باجيإ يأ (5)

 .ةيزجلا يهو «لتقلا نع ًالدب بجو ام :ريدقت ئلع .هانبجوأف :خست يفو (1)



 نذر لصف

 لصف

 . مالسإلا راد يف سك الو وعيب ثادحإ زوجي الو

 .اهوداعأ : ةميدقلا سئانکلاو عيبا تمدهنا نإو

 لصف

 هلعف ةمذلا لهأل ٌروجي ام نايب يف

 .(مالسإلا راد يف ٍةسْينَك الو ةع ثادحإ زوجي الو) : لاق

 ."”«ةسينك الو «مالسإلا يف ءاصخخ ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .اهثادحإ :دارملاو

 :(اهوةاعأ : ةميدقلا سئانكلا و عيبا تمدهنا نإو) :لاق

 ءةداعإلا مهيلإ دهع دقف : مامإلا مهرقأ اًمّلو ءامثاد ئئقبت ال ةينبألا نأل

 .ةقيقحلا يف ثادحإ ""هنأل ؛اهِلَقَت نم نونكمُي ال مهنأ الإ

 .ةعيبلا ةلزنمب :"اهيف يلختلل ةعم ةعموصلاو

 ‹«فعض هدنس ىفو «(۱۹۷۹۳) ىقهيبلا ننس «(7؟04) ديبع ىبأل لاومألا )١(

 ٠١٠١/۲. ةياردلا ۳١/۳" رابخإلاو فيرعتلا رظني

 .لقنلا يأ (0)

 «سانلا نع يلختلل ئنبُي ام يهو «ةعموصلا ثادحإ نم نونكمُي الو يأ (۳)
 .ه"15415 ةخسن ةيشاح .مهنع عاطقنالاو



 هلعف ةمذلا لهأل ٌروجي ام نايب ىف ٦٤

 .مهباوثأو ءمهُّيز يف ءنيملسملا نع زيمتلاب ٍةمذلا لهأ َذَحْوُيو

 . حالسلاب نولمعت الو .ليخلا نوبكرُي الف .مهسنالقو .مهجورسو .مهبكارمو

 . «تاجْيِتْيكلا راهظإب ةمذلا لهأ َذَخْوُيو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .ىنكسلل عَبَت هنأل :تيبلا يف ةالصلا عضوم فالخب
 54 و 0

 اهيف ماقُث يتلا يه َراصمألا نأل «ئرقلا نود ءراصمألا يف اذهو

 .اهمِلاخُي ام راهظإب ٌصضَراعُت الف «رئاعشلا
 .رئاعشلا ضعب اهيف نأل ؛ًاضيأ ئرقلا يف كلذ نم نوعنمُي انرايد يف :ليقو

 5 ع و 8 0 0
 اهلهأ رثكأ نأل ؛ةفوكلا ئرق يف :'"”بهذملا بحاص نع يورملاو

 .ةمذلا لهأ
 هلوقل ؛اهارقو اهراصمأ يف «كلذ نم نوعنمي :برعلا ضرأ يفو 2 5 7 ٠

 .""«برعلا ةريزج يف نانْيِد عيتجي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 «مهباوثأو «مهيز يف «نيملسملا نع ٌرّيمتلاب ةمذلا لهأ خۇيو) :لاق

 .حالسلاب نولمعتي الو «ليخلا نوبكري الف «مهسنالقو «مهجورسو «مهبكارمو

 ,9تاجيتسكلا راهظإب ةمذلا لهأ ٌذَحْوُيو :«"”ريغصلا عماجلا» يفو

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا يأ )١(

 .771/7 رابخإلاو فيرعتلا ١70/7« ةياردلا , 847/7 (”57) أطوملا (۲)

 .755ص (۳)

 هبشُي «هطسو ئلع ةدقعلا طيحُي ام وهو «برعم يسراف :جيتسك :عمج ()
 .*1// ةيانبلا .راّنُرلا



 <22 هّلعف ةمذلا لهأل ٌروجي ام نايب ىف

 . فكألا ةئيهك يه يتلا جورسلا ىلع بوكرلاو

 .(”فكألا ةئيهك يه يتلا جورسلا ئلع بوكرلاو

 .نيملسملا ةَمَعَضل ةنايصو «مهيلع راّعّصلل ًاراهظإ :كلذب نوذَخوُي امنإو
 نایب ینا ركب لیلا نالو

 .قيرطلا هيلع قّيضْيو «مالسلاب أدبي الف
 ال كلذو «نيملسملا ةلماعم لَماعُي هّلعلف :ةزيمم ةمالع نكت مل ولف

 .زوجي

 «هِطْسسَو ىلع هدشي «فوصلا نم ًاظيلغ ًاطْبَخ نوكت نأ بجي ةمالعلاو
 .مالسإلا لهأ ّقَح يف ءاَمَج هنإف «مّسيربإلا نم رازلا نود

 .تاماّمحلاو كنت لا يف ءانئاسن نع مهؤاسن ٌرّيمتت نأ بجيو

 مهل وعدي لئاس اهيلع فقي ال يك ؛تامالع مهروُد ئلع لَعجيو

 .ةرفغملاب

 وره ةا اركي ل نأ هكا + الف

 .نيملسملا عماجم يف اولزتيلف :ةرورضلل اوبكر اذإو

 .تمّدقت يتلا ةفصلاب ًاجوٌرَس اوذختا :ةرورضلا تمزل نإف

 وهو «جرسلا نم لقثأ هنكل «رامحلا ىلع عضوي ام وهو «فاكإ :عمج )١(

 .759/9 ةيانبلا .هللا مهمحر انخياشم يأ (۲)



 هلعف ةمذلا لهأل ٌروجي ام نايب ىف ۲٦

 ةالصلا هيلع يبنلا بس وأ ءًاملسم َلَتَق وأ «ةيزجلا ءادأ نم َعَتَتما نمو

 .هدهع ضقت مل : ةملسمب ئنز وأ «مالسلاو

 .فرشلاو دهرلاو ملعلا لهأ هب صحي سابل "نم نوعنمُيو

 هيلع يلا بس وأ ءًاملسم َلَتَق وأ «ةيزجلا ءادأ نم عتَتما نَمو) :لاق
 يهتني يتلا ةياغلا نأل ؛(هذهع ضفتي مل :ةملسمب ئنز وأ «مالسلاو ةالصلا

 .قاب ٌمازتلالاو ءاهؤادأ ال «ةيزجلا ٌمازتلا :لاتقلا اهب

 نوكي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بس :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 دقع ذإ «“هتامآ ضقني اذكف «هّئاميإ ضقني : املسم ناك ول هنأل ؛ًاضقت 0 > ا ا : لا

 و فل ةمذلا

ec 0 eمر  
 نراقملا رفكلاو «هنم رفك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بس نأ :انلو

 .هعفري ال :ةئىراطلاف ال

 .نع :خسُن يفو )١(

 6//١51. ةيهبلا ررغلا (۲)

 يف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب يف تبثم :ًاملسم ناك ول :هلوق (۳)

 .ةيناتلملاو ةيتوريبلا اهيتعبطب ةيانبلا

 ۳۷٠/۹. ةيانبلا .ةمذلا دقعب هل ناك يذلا هنامأ يأ (5)

 .ناميإلا نع يأ (5)

 ٠٠/١. ريدقلا حتف .ةمذلا دقعل يأ (0

 .نامألا نم هيف امو ةمذلا دقع يأ (۷)



 ۷ هلعف ةمذلا لهأل وجي ام نايب يف

 ‹عضوم ىلع اوبلغَي وأ «برحلا رادب َقَحْلَي نأو الإ دهعلا ضِقَمَي الو

 . هيف اننوبراحيف

 . دكرملا ةلزنمب وهف : دهعلا يمذلا ضقت اذإو

 لع اوبلغي وأ «برخلا راذب قَحْلُي "”نآو الإ دهعلا ٌضقتتي الو)':لاق

 دع ةعذلا قع ىرعبف الغ ار اورا مهنأل ؛(هيف را ‹عضوم

 .بارجلا رش عفد وهو «ةدئافلا

 مكحلا يف :هانعم ؛(دّرملا ةلزنمب وهف :دهعلا يمذلا َّضَقَن اذإو) :لاق

 .تاومألاب قَحَتلا هنأل قالا ەە

 فالخب «قّرَتسُي :َريمُأ ول هنأ الإ «هلام نم هّلَمَح ام مکح يف اذكو
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «دترملا

E FF اي FF RF 

 .واو نودب .نأ الإ :خسن يفو )١(



 لصف ( ۸

» 7 

 لصف

o ١ 52 0 2 ت  

 نيملسملا نم ُذَخْوُي ام فْعِض مهلاومأ نم ْذَخْوَي بِلْغَت ينب ىئراصنو
 . ةاكزلا نم

 5 0 ل 17 : 0 ج

 . مهنايبص نم ذخؤي الو «مهئاسن نم ذخؤيو

 ئ

 لصف

 ِبِلْعَت ينب ىئراصن ماكحأ يف
IS 1 . 8وعر 5 ور  

 نم ذخؤي ام فعض مهلاومأ نم ذخؤي بلغت ينب ىراصنو) :لاق
 كلذ ىلع مهَحَلاص هنع هللا يضر ّرمع نأل ؛(ةاكزلا نم نيملسملا

 ا هللا يضر ةباحصلا نم رّضحَمب

 عقو حلصلا نأل ؛(مهنايبص نم ذخؤي الو «مهئاسن نم ذخؤيو) :لاق zr) : 1 0 ےک 5
 04 و ت

 اذكف «نايبصلا نود .نهيلع بجت ةقدصلاو «ةفعاضملا ةقدصلا ىلع
 و س

 "يعفاشلا لوق وهو ءًاضيأ مهئاسن نم ذخؤي ال :هللا همحر رفز لاقو

 يقهيبلا ننس ۹۹/٦ قازرلا دبع فنصم )٠٠١۸١(« ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 505/1١. ةياردلا ۳٦۲/۲ ةيارلا بصن ۹

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :عقو :ظفل (۲)

 ٤٠١/۹. جاهولا مجنلا (۳)



 ۲4 بِلْغَت ينب ئراصن ماكحأ يف

et e ١ 0 -2  
 . ةيزجلا يأ « جارخلا يبلغتلا ىلوم لع عضوبو

 . يشرقلا ئلوم ةلزنمب : ضرألا جارخو

 هذه» :هنع هللا يضر رمع لاق ام ىلع «ةقيقحلا يف ةيزج هنأل ؟ هللا همحر

 . شش ام اهوُمسف «ةيزج
 .ناوسُنلا ىلع ةيزج الو «ةيزجلا فراصم فرصت اذهلو

 ءاهيلع هلثم بوجو لهأ نم ةأرملاو «حلصلاب بجو لام هنأ :انلو
 ُصَتِخَي ال كلذو «لاملا تيب لام هنأل ؛نيملسملا ٌحِلاصم :فرصملاو

 .اهّطئارش هيف ئعارُي ال هنأ ئرت الآ «ةيزجلاب
 “ةيزجلا يأ «جارخلا يبلغتلا لوم ىلع ٌعَضوُيو) :لاق

 .(يشرقلا ئلوم ةلزنمب :""ضرألا جارخو

 نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛“فعاضي :هللا همحر رفز لاقو

 ."«مهنم موقلا ئلوم

 .ةقباسلا ةيشاحلاو «757/7 ةيارلا بصن رظني )١(

 .سأرلا جارخ اهنأل (؟)

 «يشرقلا نم جارخلاو ةيزجلا ذخؤت ال يأ «ضرألا جارح اهيلع عضوي يأ (۳)

 نم ذخؤت مل نإو يبلغتلا قّتعم نم ةيزجلا ذخؤت انه اه كلذكف «هالوم نم ُذَحوُتو
 ۳۷٤/۹. ةيانبلا .يبلغتلا

 .يبلغتلا ئلوم ىلع يأ (4)

 نبا هححصو. «(77171) ةبيش يبأ نبا فنصم «(7717) يئاسنلا ننس (5)

 ةيارلا بصن « 176/7 رابخإلاو فيرعتلا «(۱۸۹۹۲) دمحأ دنسم «(۳۲۹۳) نابح

 .5 1/5 ٠1/5



 بلغت ينب ئراصن ماكحأ يف ۷۰

 لهأ هادهأ امو «بلغت ينب لاومأ نمو , جارخلا نم مامإلا هابج امو

 ءروشلا دسك ٠ «نيملسملا حلاصم يف فّرصُي : : ةيزجلاو «مامإلا ئلإ برحلا

 . روسجلاو رطانقلا ءانبو

 .ةقدصلا ةمرح قح يف هب قحلي :يمشاهلا ئلوم نأ ئرت الأ

 عضوُت اذهلو «هيف لصألاب قّحلي ال ئلوملاو «فيفخت اذه نأ :انلو
 .اينارصن ناك اذإ ملسملا ئلوم ىلع ةيزجلا

 ئلوملا َقِحْلأف «تاهبشلاب تبثت تامرحلا نأل ؛ةقدصلا ة مرح فالخب

 .هقح يف يمشاهلاب

 نِي ينغلا نأل ؛ةقدصلا هيلع مرح ال < ثيح ؛ينغلا ئلوم مزلي الو

 .ئلوملا قَح يف دجوي ملو «عنام ئنِغلا امنإو ءاهلهأ

 هفرشل نيِص هنأل ؛ًالصأ هسفنب "”ةلصلا هذهل لهأب سيلف :يمشاهلا امأ

 ا ااا خاسوأ نع هتماركو

 هادهأ امو «بلغت ينب لاومأ نمو يالا نم مامإلا هابج امو) :لاق

 دسك هالا لاسم ىف نا :ةيزجلاو «مامإلا ىلإ برحلا لهأ

 .روسجلاو رطانقلا ءانبو ءروشلا

 يذمرتلا ننس )٠٠٠١(« دواد يبأ ننس يف :«مهسفنأ نم موقلا ئلوم» :ظفلبو

 .۳۸۸/۷ رينملا ردبلا يف امك «حيحص وهو )75٠5(« يئاسنلل ئربكلا ننسلا .((۷)

 .ةقدصلا :خسُن يفو )١(

 .ثينأتلاب .فرصُت :خسُن يفو (1)



 ۷1 بِلْعَت ينب ئراصن ماكحأ يف

 5 و و
 عقدتو ‹ مهيفكي ام هنم مهؤاملعو «مهلاّمعو «نيملسملا ةاضق ئطعيو

 . مهيرارذو ةلتاقملا قازرأ هنم

 . ءاّطَعلا نم هل ءىش الف : ِةَنَسلا فصن ىف تام نّمو

 عقدتو ‹ مهيفكي امن والو «مهلامعو «نيملسملا ةاضق ئطعيو

 ىلإ صو هنإف «لاملا تيب لام هنأل ؛(مهترارذو قلتاقملا قازرأ هنم

 «مهنلمع ءالؤهو «نيملسملا حلاصمل و «لاتق ريغ نم نيالا

 ىلإ اوجاتحال :مهتيافك اوّطْعُي مل ولف ءءابآلا ىلع يرارذلا ةقفنو

 .لاتقلل نوغّرفتي الف «باستكالا

 عون هنأل ؛(ءاَّطَعلا نم هل ءيش الف :ٍّةََسلا بفصن يف تام نَمو) :لاق

 طقسيو «ضبقلا لبق كَلمُي الف ءءاطع يمس اذهلو ءنْيدب سيلو ءةلص

 .توملاب

 ىلاعت هللاو «يتفملاو «سردملاو «يضاقلا لثم :اننامز يف ءاطعلا لهأو

 .ملعأ

FFE FF Fe KF 



۷Yنيدترملا ماكحأ باب  

 نيدترملا ماكحأ باب

 نإف ءمالسإلا هيلع ضرع : هللاب ٌذايعلاو «مالسإلا نع ملسملا ترا اذإو

 ليف : الإو ءملسأ نإف «مايأ ةثالث سبحيو هنع تفرشک : ةهبش هل تناك

 دبع وأ ناك أرح «مالسإلا هيلع ْضَرْعُي دترملا : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .لتق : ئبأ نإف

 0 و

 نيدترملا ماكحأ باب

 هيلع ضرع :هللاب ا «مالسإلا نع 2 دترا اذإو) :لاق

 يب هثرتعا هاسع هنأل ؛(هنع تَقِيِشك :ةهبش هل تناك نإف «مالسإلا

 .هنع حارُتف

 :"اولاق ام ىلع ضْرَعلا نأ الإ «"نْيرمألا نسحأب هرش عفد : هيفو

 .هْنَعَلِب ةوعدلا نأل «بجاو ٌريغ

 .لِيق :الإو «ملسأ نإف «مايأ ةثالث سَبحُيو) :لاق

 وأ ناك ارح «مالسإلا هيلع ُضَرْعُي دترملا :«”ريغصلا عماجلا» يفو

 .(لِتق : بأ نإف ادب

 .مالسإلا ضرع يف يآ )١(

 .مالسإلا امهنسحأو «لتقلاو مالسإلا (؟)

 .۳۷۸/۹ ةيانبلا .خياشملا يأ (؟)

 )( ص١16088.



 YY نيدترملا ماكحأ باب

 وه 6 د . ا. او ا. د. اهو ده اه ده و و دو دعاه هله يو. يب هلو يداه ه٠ هو هو ىو ىو هو هى ها هده هه هاه

 ٠ ف 3 راک 2 و ع و ع

 تبرض ةدم .اهنأل ؛ مايأ ةثالث لهميف : لهمتسي هنأ : لوألا ليوأتو

 .راذعألا ءالبإل

 ةثالث هلجي نأ بحتسُي هنأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو
 2 ر تص

 .بلطي مل وأ «كلذ بلط «مايأ

 الو ءوايأ ةثالث هّلجؤي نأ مامإلا ىلع نأ :هللا همحر "'يعفاشلا نعو

 الف ءًارهاظ ةهبش نع نوكي ملسملا دادترا نأل ؛ كلذ لبق همي نأ هل لحي
 .ثالثلاب اهانردقف «لّمأتلا هُنِكِمُي ةدم نم دب

AI ١ 2عه اس وے 2 2  
 نم «0/ةبوتلا .# ٌرْهوُمَتدَجَو يح َنيدِرتُمْلا الشاف » :ئلاعت هلوق :انلو

 .لاهمإلا ايق ريغ
 ."«ولتقاف هيد لدب نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق اذكو

 كا و م هلم 4 5

 «لاهمتسا ريغ نم «لاحلل لّكقيف «ةوعدلا هتغلب ىبرح ٌرفاك هنالو

 .موهوم رمأل بجاولا ريخأت زوجي ال هنأل اذهو

 .لئالدلا قالطإل ؛دبعلاو رحلا نيب قرف الو
 ~~ نإ ۶ ۶ء ت --

 .هل نيد ال هنال ؛مالسإلا ئوس اهلك نايدألا نع ارتي نأ :هتبوت ةيفيكو

 .دوصقملا لوصحل ؛هافك :هيلإ لقتنا امع ًآربت ولو

 .مايأ ةثالث سبحيو :هلوق وهو )١(

 . "6 جاتحملا ىنغم .هتباتتسا بجت )۲(

 ATT) >° 1۷( يراخبلا حیحص )۳(



Vنيدترملا ماكحأ باب ٤ 

 . لتاقلا ىلع ءيش الو «كلذ هرك : هيلع مالسإلا ضرع لبق لتاق هلق نإف

 .لكقُ الف : ةدترملا امأو

 َءيش الو «كلذ هرك :هيلع مالسإلا ضْرَع لبق لتاق هلت نإف) :لاق
 ١ .(لتاقلا ىلع

 َرفكلا نأل ؛نامضلا ءافتناو «بحتسملا كرت :انه اه ةيهاركلا ىنعمو

 .بجاو ريغ :ةوعّدلا غولب دعب ضْرَعلاو «لتقلل حيبم
 .(رتقت الف :ةدترملا امأو) :لاق

 .""انيور اَمِل ؛لّتقُت :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 ب طاش + ةظلختم ةا نإ ثيخ ىه لققلل ةي لجرلا دز نآلو

 . "اهبجوم يف اهكراشتف «“'اھیف اهكراشت ةأرملا هدر ةظّلغم ةبوقع

 ."””ءاسنلا لْثَق نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :انلو

 ل اهات ذإ ةرخألا ناد لإ ةيزجألا عات لصأالا نآلو

 نم كلذ ةجوتي الو «بارجلا وهو ءزجان رشل ًاعفد :هنع لرلع امنإو «ءالتبالا

 .تررك خس يفو «فّنصملا مالك يف ًابيرق يتأيس امك «مِلسُت ئتح سبح نكلو )١(
 ١5٠/5. جاتحملا ينغم (۲)

 .ءاسنلاو لاجرلا ّمُعَت :نَم :ةملكو ««هولتقاف هنيد لّدب نم» :ثيدح نم (۳)

 .هب :خسُت يفو (5)

 .هيف :خسُت يفو «ةبوقعلا هذه يف لجرلا ةدر كراشت يأ (5)

 .لتقلا وهو (5)
 )۱۷٤٤(. ملسم حيحص :(7010) يراخبلا حيحص (۷)



 o نيدترملا ماكحأ باب

 . ملت ٰیتح سبحُت نكلو

 رح «لتقُت الو «مالسإلا ىلع ةأرملا ْرّبجُتو : «ريغصلا عماجلا» يفو
 .اهالوم اهُريجُي ةمألاو «ةمأ وأ تناك

 تداع : ملسأ نإف «ىعاَرُم ًالاوز هنّدرب هلاومأ نع ٌدترملا كلي لوزيو
 .اهلاح ىلع

 ."”ةّيلصألاك ةدترملا تراصف «لاجرلا فالخب ءةيلبلا ةيحالص مدعل ؛ءاسنلا

 هللا قح ءافيإ نع تعنتما اهنأل ؛(مِلْسُت ئتح ُْسّبحُت نكلو) :لاق
 ك ع.

 .دابعلا قوقح يف امك «سبحلاب هئافيإ ىلع ربجتف «رارقإلا دعب ئلاعت
 الو «مالسإلا ىلع ةأرملا ُرَبجُتو :“"”ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق و

 7 م 2

 .(اهالوم اهربجي ةمآلاو «ةمأ وأ تناك ةرح « لتقُت

 .انركذ اًمِلف :ٌرّبجلا امأ
 )۳ 01 ١ < .٠

 . نيقحلا نيب عمجلا نم هيف امل :ئلوملا نمو
 .مالسإلا ىلع لمحلا يف ةغلابم ؛“موي لك يف بَرضُت :ئوريو ١ 0 4 او

 :ملسأ نإف ىعارم ًالاوز هتدرب هلاومأ نع دترملا كلي لو :لاق

 .(اهلاح ىلع تداع

 .ةدترملا اذكف «لتقُت ال يهو «ةيلصألا ةرفاكلاك يأ )١(

 .15088١ص (؟)

 .مادختسالاو ربجلا يأ (۳)

 .مايأ :ةديدع خست يفو (5)



 نيدترملا ماكحأ باب ۷٦

 ىلإ همالسإ لاح ىف هبستكا ام لقتنا : هتّدر ىلع لف وأ تام نإو

 . اف : هنّدر لاح يف هّبَسَتكا ام ناكو «نيملسملا هتثرو

 .نيملسملا هتثرول امهالك : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذه :اولاق

 ئقبي :لتقي نأ ئلإف «ٌجاتحم فلكم ا كلب لوزي ال :امهدنعو

 .صاصقلاو مجرلاب هيلع موكحملاك «هكلم

 الإ َلْيَق الو ءَلَتَعُي ئتح انيديأ تحت ٌروِهْفَم يبرح هنأ :هلو

 مالسإلا ئلإ وعدم هنأ ريغ «هتّيكلامو هكلم لاوز بجوي اذهو "”باَرجحلاب

 لعج :ملسأ نإف ءهرمأ يف انفقوتف ءهيلإ هُدْوَع ئجرُيو «هيلع رابجإلاب
 ملو «ًاملسم لري مل نأك راصو «مكحلا اذه ّقَح يف نكي مل نأك ضراعلا

 .ببسلاب لمعي

 مكاحلا مكحو «برحلا رادب َقِحَل وأ «هتدر ىلع لتق وأ تام نإو

 كلف نازو لمع تسلا ليقف رف "قنا + ةقاَحلب

 همالسإ لاح يف هبستكا ام َلَقتنا :هتدر ئلع لق وأ تام نإو) :لاق
 يبأ دنع اذهو «(ًايف :هنّدر لاح يف هّبَسَتكا ام ناكو «نيملسملا هيثرو ىلإ

 .هللا همحر ةفينح

 .(نيملسملا هتثرول امهالك :هللا ايهمسحر لمحماو فسوي وبأ لاقو)

 )١( ةيانبلا .بارحلل ًامزلتسم انه اه لتقلا ناكف ۹/۳۸٠.



 ۷۷ نيدترملا ماكحأ باب

 ٠ هاو و و و و او و هوو اه وه هو هو و يه يلو هوو و يه هه هه و ده اه هى واو ده GG ههه ههه

 ملسملاو «ًارفاك تام هنأل ؛ءيف امهالك :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 .رفاكلا ثري ال

 .ًائيف نوكيف «هل َنامأ ال «يبرح لام وه مث

 لقتنيف هايي ام ىلع «قاب ةدرلا دعب نْيبسكلا يف هّكْلِم نأ :امهلو
 ا «هتدر لبق ام ىلإ دنتسيو «هتثرو لإ هتومب

 .ملسملا نم ملسملا ثيروت

 ؛مالسإلا بسك يف ُدانتسالا ْنِكمُي هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 نمو ءاهلبق همدعل ؛ةدرلا بسك يف دانتسالا نكمي الو ةا لقول

 .هذوجو :هطرش

 «هتوم تقو لإ ًاثراو يقبو «ةدرلا ةلاح هل ًاثراو ناك نَم هنري امنإ مث

 .دانتسالل ًارابتعا ؛ هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور يف

 «ةتومب هقاقحتسا لطبي الو ءةدرلا دنع هل اثراو ناك نم هثري هنأ :هنغو

 .توملا ةلزنمب :ةدرلا نأل راو هلكت لب

 داقعنا دعب ثداحلا نأل ؛توملا دنع ثراولا ٌُدوجو ٌربتعي هنأ :هنعو

 عيبملا نم ثواحلا ٍدلولا ةلزنمب «هداقعنا لبق ثداحلاك :همامت لبق ببسلا

 )١( ريبكلا يواحلا ١50/4.



 نيدترملا ماكحأ باب ۷۸

 هورّبدم قع : هقاحَلب مكاحلا مكحو ءادترم برحلا رادب َقِحَل نإو

 لاح ىف هبستكا ام َلِقُثو «هيلع ىتلا نويدلا ِتَّلَحو «هدالوأ تاهمأو
 .نيملسملا نم هتثرو ىلإ مالسإلا

 ؛ةدعلا يف يهو «هنّدر ىلع لبق وأ «تام اذإ ةملسملا هّتأرما هثرتو

 .ةدرلا تقو ًاحيحص ناك نإو ًاراف ٌريصي هنأل

 بس دجوي ملف ءاهنم بارِح ال هنأل ؛اهتثرول "'اهبسك :ةدترملاو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع دترملا فالخب «ءيفلا

 .هقح لاطبإ اهدصقل ؛ ةضيرم يهو تّدترا نإ ملسملا اهجوز اهثريو

 اهلامب هقح قّلعتي ملف «لتقث ال اهنأل ؛اهثري ال :ةحيحص تناك نإو
 .دترملا فالخب «ةدرلاب

 َقَبَع :هقاحلب مكاحلا مكحو ءادترم برحلا رادب َقِحَل نإو) :لاق

 يف هبستكا ام َلِقُتو «هيلع يتلا نويدلا ٍتّلَحو «هدالوأ تاهمأو هورّبدم

 .(نيملسملا نم هتثرو ىلإ مالسإلا لاح
 عون هنأل ؛ناك امك ًافوقوم هلام ئقبي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .مالسإلا راد يف ةبْيَعلا هبشأف ءةبيغ

 ماكحأ ىح يف تاومأ مهو «برحلا لهأ نم راص :قاحّللاب هنأ :انلو
 راصف «ئتوملا نع ةعطقنم يه امك «مازلإلا ةيالو عاطقنال ؛مالسإلا

 .اهابسك :خسُت يفو )١(

 ///١51. ريبكلا يواحلا (؟)



 فحل نيدترملا ماكحأ باب

 لاح يف ِهَبَسَتكا امم : مالسإلا لاح يف ِهَْمِزَل يتلا نويدلا ئضقو مل
 .هتّدر لاح يف هّبَسَتْكا امم : نويدلا نم هنّدر لاح يف هَمْزَل امو «مالسإلا

 ءانيلإ دوَعلا لامتحال ؛يضاقلا ءاضقب الإ هفاَحَل رقي ال هنأ الإ «توملاك

 .ءاضقلا نم دب الف

 يف امك ءاهانركذ ام يهو «هب ةقّلعتملا ُماكحألا وتبث :هثوم ررقت اذإو

 .يقيقحلا توملا

 :َقاَحّللا نأل ؛هللا همحر دمحم لوق يف هقاحَل دنع ًاثراو هوك ٌربتعُي مث

 .لامتحالا عطقب "”هرّرقتل :ءاضقلاو «ببسلا وه

 افلا انوع رميا ؛ءاضقلا تقو : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .فالخلا اذه ىلع يهف :برحلا رادب تقل اذإ ةدترملاو

 يف هكا امم :مالسإلا لاح يف هْيَمَِل يتلا نويدلا ائضقُتو) :لاق
 لاح يف هّبَستكا امم :نويدلا نم هدر لاح يف هّمِزَل امو «مالسإلا لاح
 .(هتدر

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور هذه :هللا هَمَصَع فيعضلا دبعلا لاق

 بسك نم ئضقُي :كلذب يفي مل نإو «مالسإلا بسكب أدبي هنأ :هنعو
 / .ةدرلا

 .هسكع ىلع :هنعو

 )١( ةيانبلا .نابراقتم امهو «قاحللا ررقتل :ليقو «ببسلا ررقت يأ ۳۹۲/۹.



TA*نيدترملا ماكحأ باب  

 نم هيف فرصت وأ ههنقرأ وأ .هبهو وأ « هقتعأ وأ «هارت رتشا وأ .هعاب امو

 وأ «تام نإو «هدوقع تّحص : ملسأ نإف : فوقوم وهف : هيدر لاح يف هلاومأ

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو .هئافرصت تلطب : برحلا رادب َقِحَل وأ «لتق

 نم راحاو لک لوصحو .فلتخم :نّيببسلاب قحتسملا نأ :لوألا هجو

 نم نيد لك يقلل ا تو ىلا بلا اتعاب : نيسكلا
 .منُعلاب مرُعلا نوكيل ؛ةلاحلا كلت يف بّسّيكملا بسكلا

 نيو «هيف ثراولا هلي تح ءهكلِم مالسإلا بسك نأ :يناثلا هجو
 .هيلع نيدلا مَدَقْيَف «ثّروملا قح نع غارفلا :ةفالخلا هذه طش

 «هدنع ةدرلاب و كلملا ةيلهأ نالطبل ؛هل كولممب سيلف :ةدرلا بسك امأ

 الهم و تلا كح یو ف الإ هن كد ارضك الن
 اخل هلام رك فهل كراو ا ام كو تاما يمذلاك «هنم

 .انه اه كلذك «هنم ئضقي :نيد هيلع ناك ولو «نيملسملا

 صلاخ :ةّدَّرلا بْسكو «ةئثرولا قَح :مالسإلا بسك نأ :ثلاثلا ُهجو

 زئيحف :هب يفي مل نأب هرّذعت اذإ الإ «لئكوأ هنم نيدلا ءاضق ناكف «هقح

 .هقحل ًاميدقت ؛مالسإلا بسك نم ئضقي

 ؛نيبسكلا نم هتويد ىضقُت :هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو

 .امهيف ثرإلا يرجي ئتح .هكلم ًاعيمج امهنأل
 فرصت وأ «هتهر وأ «هبهو وأ «هقتعأ وأ «هارتشا وأ «هعاب امو) :لاق

 نإو «هدوقع تَّحِص :ملسأ نإف :فوقوم وهف :ِهِتَدِ لاح يف هلارتا نعد
 يبأ دنع اذهو «هّتافرصت تلطب :برحلا رادب َّنِحَل وأ «لتق وأ «تام

 .هللا همحر ةفينح



 ۸۱ نيدترملا ماكحأ باب

 .نّيهجولا يف ّعَّنَّص ام زوجي : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 ا نيهجولا يف عتص ام زوجي :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا
 و ت ع 2

 ةقيقح ىلإ ٌرِقتْفَي ال هنأل ؛قالطلاو داليتسالاك «قافتالاب «ذفان

 .ةيالولا مامتو «كلملا

 .هل َهَلِم الو َدَّلِلا دمتعي هنأل ؛ةحيبذلاو حاكنلاك :قافتالاب «لطابو

 ةاؤاشم الو :ةاواسملا دمعت اهنأل + ةضوافملاك «قاقتالاب فوق ومو

 ا نيب

 . "اندلع ام وهو 7 يف فلَتخمو

 ءان الو فلولا دمي" افلا: ةيلهكلا عفت ةحبصلا نأ اعل

 ام ىلع «هتوم لبق هيايقل ؛كلملا اذكو ءابطاخم هنوكل ؛ةيلهألا دوجو يف

 .لبق نم هانرّرق

 ر لتس ارا نم ريكا لةو لا ده دلوشل دلو قل اذفلَو

 ءها .كلذ يف ضيرملا ةلزنمب وه :هللا همحر دمحم لاقو :ةدايز خست يفو )١(
 .دمحم لوق نع ٌدرفنم اهيف فسوي يبأ لوقو "940 ص يدتبملا ةيادب يف ةتبثم يهو

 .هرخآ ئلإ...هقتعأ وأ هارتشا وأ هعاب امو يأ (۲)

 رظني .ليوط مالك بصنلا يفو :تلق .ًدافنلاو :بصنلاب خس يف تطبضو (۳)
 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح



 نيدترملا ماكحأ باب ۸۲

 ه ا.ه وه وه و. هو اه و و ده ده ٠ هاه اه هه هه هاه < هه هه اه هه اه هاه هى هاه ده اه ®«

 لبق هئافّرصت حصتف هنري ال :توملا لبق «ةّدّرلا دعب هذلو تام ولو
 تولا

 نم حصت امك «هئافرصت حصت هللا همحر فسوي يبأ دنع هنأ الإ
 “لمي الف «ُحاَرُت ةهبشلا ذإ «مالسإلا لإ هُدْوَع َرهاظلا نأل ؛حيحصلا
 .ةدترملاك راصو

 نم نأل ؛ضيرملا نم حصت امك «حصت هللا هيدر كمحتس“ ةنغو
 ىلإ يضيف «هكرتي امّ :هيلع أشن امع ًاضرعُم اميس ال «ةلحن ىلإ لحتنا

 .رتقث ال اهنأل ؛ةدترملا يفالخب «ًارهاظ لتقلا

 هانررق ام لع ءانيديأ تحت ٌروهقم يبرح هنأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 لغ "ارانب :تافرتضتلا فر «كلملا فقوت يف
 و

 فونتو ٌرهقبو ذخؤيف ,نامأ ريغب انراد لذي يبرحلاك راصو

 لا اذكف :«هلاخ فق وتل اقش

 ًالَلخ بجوأف «نّيلصفلا يف ةمصعلا ببس نالطبل :لتقلا هفاقحتساو

 .ةيلهألا ىف
 ف 4

 ىلع ءازج :كلذ يف قاقحتسالا نأل ؛دمعلا لِتاقو «ينازلا فالخب

 .ةيانجلا

 .ةدملا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو ء«ه7844 ةخسن يف تبثم :توملا لبق )١(

 .بصنلاب .ءانب :خسُت يف تطبضو )۲(

 .كلملا فقوت ىلع يأ (۳)



 ۸1 نيدترملا ماكحأ باب

 مالسإلا راد ىلإ برحلا رادب هقاَحَلب مكحلا دعب دترملا داع نإف

 .هذَحأ : ِهنّيعب هلام نم هتثرو دي يف هَدَجَو امف : ًاملسم
 دبا «مالسإلا ٍةلاح يف هل تناك ةينارصن ةيراج ٌدترملا ءىِطَو اذإو

 رح دلولاو هل دلو أ يهف : هاعّداف درا ذنم رهشأ ةتس نم رثكأل دلو
 .هْنِرَي الو هبا وهو

 .لتقت ال اذهلو ر تول اهنا“ ةأرملا فالخبو

 ا راد ىلإ برحلا راد هقاحلب مكحلا دعب دترملا داع نإف) :لاق

 امنإ ثراولا نأل ؟ لا rE نم اروي ىف دعو امنا الن

 .هيلع مدقيف «هيلإ جاتحا ا داع اذإو «هئانغتسال قانا

 .هكلم نع ثراولا هلازأ اذإ ام فالخب

 ليلدب حص دق ءاضقلا نأل ؛هیربدمو ءهدالوأ تاهمأ فالخيو

 ؛ًاملسم لري مل هنأكف :كلذب يضاقلا يضقَي نأ لبق ًاملسم ءاج ولو
 .انركذ امِل

 «مالسإلا ٍةلاح يف هل تناك ةينارصن ةيراج دترملا ءىِطَو اذإو) :لاق
 هل رللو مَا يهف ذ :هاعّداف درا ذنم ٍرهشأ ةتس نم رثكأل الوب تءاجف

 .هنِرَي الو « هبا وهو ع دلولاَو

 ةيادهلا نم خس يف A «ةدايز ۹٥۳۹ص يدتبملا ةيادب نم خس يفو )١(

 .اهفرصت زاج : اهتدر لاح اهلام يف تفرصت اذإ ةدترملاو :هلوق يهو هل

 .قاحللا وهو (۲)



 نيدترملا ماكحأ باب ۸٤

 َقِحَل وأ «ةدرلا ىلع تام نإ بالا هّلرَو : ةملسم ةيراجلا تناك نإو

 و 2

 .ءيف وهف : لاملا كلذ ىلع َرِهَظ مث «برحلا رادب هلامب دترملا َقِحَل اذإو
af * e Î aliل  Eئلع رهظف «برحلا رادب هقحلأو الام ذَخأو «عجر مث ‹قحل نإف 20  

 . مهيلع در : ةمسقلا لبق ةثرولا هثدَجوف «لاملا كلذ

 وصل وا د له كام ن لالا رو مليم ةيراجتلا تنا ف
 1 .(برحلا رادب

 .انلق ملف : داليتسالا ةحص امأ

 ىلإ هبرقل ؛ "هل عب دلولاف :ةينارصن تناك اذإ َّمألا نألف :ثرإلا امأو

 .دترملا ثري ال ٌدترملاو «دترملا ٍمْكُح يف راصف «هيلع ربجلل مالسإلا

 ءانيد امهرْيخ اهنأل ؛اهل ًاعَّبَت ؛ملسم دلولاف :ةملسم تناك اذإ امأ

 .دترملا ثري ملسملاو

 كلذ ىلع "”رهظ مث «برحلا رادب "”هلامب ٌدترملا َقِحَل اذإو) :لاق
 ١ .ءيف وهف :لاملا

 ىلع َرهظف «برحلا رادب هقحلأو آلام خو «عجر مث قل نإف

 .(مهيلع در :ةمسقلا لبق ةثرولا هثدجوف «لاملا كلذ

 .دترملا بألل يأ. )١(

 .هلام عم يأ (۲)

 .انرهظ مث :خسُت يفو ()



 YAo نيدترملا ماكحأ باب

 هبتاكف ءهنْبال هب ّىرضقف دبع هلو «برحلا رادب ٌدترملا َّقِحَل اذإو
 ءالولاو «ةباتكلا لدبو ءٌةزئاج ةباتكلاف : ًاملسم 0 ءاج مث ءنبالا

 : هتد ئلع ل وأ برحلا رادب قل مث ءاطخ الر ملال اذإو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةصاخ مالسإلا لاح يف هبستكا لام يف ةيدلاف

 .ةدرلاو مالسإلا لاح يف بسك اميف ةيدلا : الاقو

 ءاضقب هتثرو ىلإ لقتنا :يناثلاو «ثراإلا هيف رجي مل لام لوألا نأل

 .ًاميدق ًاكلام ثراولا ناكف «هقاَحَلب يضاقلا

 ءهنْيال هب يضقف ا هلو تورلا راد دقوملا ل ل
 ("ةباتكلا لدبو «ةزئاج ةباتكلاف :ًاملسم ٌدترملا ءاج مث «نبالا هبتاکف
 .(ملسأ يذلا دترملل ءالولاو

 ثراولا انلعجف فم ليلدب ر ؛ةباتكلا نالطب ىلإ ه هجو ال هنأل

 ءلكوملا ىلإ م عجرت هيف ٍلقعلا قوقحو «هتهج نم ليكولاك هفلخ وه يذلا
 .هنع قلا مقي نمل ءالولاو

 ق وأ برحلا رادب قِحَل مث ءأطخ ًالجر ٌدترملا لَ اذإو) :لاق
 ةفينح يبأ دنع ةصاخ مالسإلا لاح يف هبستكا لام يف ةيدلاف :هتدر ىلع

 لقاوعلا نأل ؛(ةدرلاو مالسإلا لاح يف هّبَتكا اميف دلا + الاقؤب لا همحتو

 .هلام يف نوكتف ةرْصنلا مادعنال درا لقتال

 .ةباتكلا لدب يأ :اهيلع بتكو .ةبتاكملاو :خسُت يفو (1)

 .دترملا لتاقلا اذه لق يأ )١(



 تملا ماكحأ باب 1۸٦

 هتّدر ئلع تام مث شاب ذايعلاو «دتراف ءادمع ملسملا لي تعط اذإو
 ىلعف : كلذ نم تامف ءًاملسم ءاج مث «برحلا رادب َقِحَل وأ «كلذ نم
 . ةثرولل هلام يف ةيدلا فصن عطاقلا

 .ةلماك ةيدلا هيلعف : تام مث «ملسأ دقو ءْقَحْلَي مل نإف

 اذهلو ءنْيلاحلا يف هتافّرصت ذوفنل ؛هّلام ًاعيمج نابيسكلا :امهدنعو
 .انهدبع امف ترالا يرجي

 بوُسكملا نود «هيف هفرصت وفل ؛مالسإلا يف ُبّستكملا هلام :هدنعو

 .هدنع ًائيف : يناثلاو الع انام :لّوألا ناك اذهلو EEE ؛ةدرلا يف

 تام مث ‹«هللاب الا ءدتراف ادب ملسملا دي فعلت اذإو) :لاق

 نم تامف «ًاملسم ءاج مث «برحلا رادب َقِحَل وأ «كلذ نم هدر ىلع

 (ةثرولل هلام يف ةيدلا فصن عطاقلا ئلعف :كلذ

 كر رهأف «موصعم ريغ الحم تلح َةيارّسلا نألف :لوألا امأ

 نأل ؛كلذ نم تامف < ءملسأ مث «دترملا دي تَّعطق اذإ ام فالخب
 .ةدرلاب اذكف «ءاربإلاب ردهي دقف :ربتعملا امأ ءٌرابتعالا هَقَحْلَي ال رادهإلا

 راص هنألف : :هقاَحَلب يضف اذإ :هانعمو ءَقِحَل اذإ ام وهو « يناثلا امأو

 الف «ريدقتلا يف ةثداح د همالسإو «ةيارسلا عطقَي توملاو «ًاريدقت ًاتيم

 .ئلوألا ةيانجلا مكح ٌدوعي

 هللا ءاش نإ هيب يذلا فالخلا ىلع وهف :هقاَحّلب يضاقلا صضقي مل اذإف

 لات

 .(ةلماك ةيدلا هيلعف :تام مث «ملسأ دقو «قَحْلَي مل نإف) :لاق



 AV نيدترملا ماكحأ باب

 .ةيدلا فصن كلذ عيمج يف هيلع : هللا امهمحر رفزو دمحم لاقو

 فلامب ذخأف ءًالام بّسّتكاو «برحلا رادب َقِحَّلو «بتاكملا ترا اذإو
 0 چ 2. مو a SÊ ت و

 . هتثرولف : يِقب امو .هتبتاكم هالوم ئفوي هنإف : لتقف ملسي نأ ئبأو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 ؛(ةيدلا فصن كلذ عيمج يف هيلع :هللا امهمحر رفزو دمحم لاقو)

 امك «نامضلا ئلإ مالسإلاب بلقني الف «ةيارسلا َرّدهأ ةدرلا ضارتعا نأل

 .ملسأف ءدترم دي طق اذإ

 بجيف «هيف تمّت «موصعم لَحَم ىلع تدرو ةيانجلا نأ : :امهلو

 .ةدرلا ٍلّلختت مل اذإ امك «سفنلا نامض

 ربتعملا امنإو «ةيانجلا ءاقب لاح يف ةمصعلا مايقب ربتعم ال هنأل اذهو

 ءاقبلا لاو «مكحلا توبث لاح يفو «ببسلا داقعنا لاح يف اهمايق

 .نيميلا ءاقب لاح يف كلملا مايقك راصو هلك كلذ نم لزعمب

 أف ءًالام بَسَتْكاو «برحلا رادب َقِحَلو بتاكملا دترا اذإو) :لاف
 .(هتثرولف :يقب امو «هتبتاکم هالوم فو هنإف :لِيقف ملسُي نأ ئبأو «هلامب

 اذكف ءارح ناك اذإ هكله ةدرلا بسك نأل ؛امهلصأ ىلع ٌرهاظ اذهو
 .ًابئاكم ناك اذإ

 هباسكأ كلمي امنإ بتاكملا نألف :هللا همحر ةفينح ىبأ دنع امأو

 .هباسكأ اذكف «ةد رلاب فوت : ال ةباتكلا و «ةباتكلاب

 ئندألاب اذكف قرا وهو «ئوقألاب هفّرصت قوتي ال هنأ ئرت الأ
 .ىلوألا قيرطب



 نيدترملا ماكحأ باب 5848

 تلبَحف «برحلا رادب اَقِحَّلو .هللاب ذايعلاو هّثأرماو لجرلا ترا اذإو
 مهيلع ٌرهظف دلو امهدلول َدِلوو ءًادلو ْتَدَلَوو «برحلا راد يف ةارملا

 .ءيف نادلولاف : اخ

 .دلولا دلو ٌرَّبجي الو ؛مالسإلا ىلع لوألا دلولا ٌرَّبجيو

 امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع ةادترا : لّقعُي يذلا يبصلا دادتراو

 نإ هيوبأ ثر الو «ٌمالسإ : هّمالسإو ءَلَتقُي الو «مالسإلا ئلع ُرَبِجُيو هلل
 . نيرفاك اناك

 تلا نادي اخلو 0 داسلاو «ةثارفاو لجرلا ديرأ اذإو) لاف

 روظف ءّدلو امهدلول دوو ءادلو ْ'تَدَلوو «برحلا راد يف ةأرملا وتلف

 :اهدلو اهعضف ى رت ةدئزملا نأل ؛(ءيف نادلولاف : ًاعيمج مهيلع

 .(دلولا دلو ٌرَبجي الو «مالسإلا ىلع لوألا ٌدلولا ُرَبجُيو)

 دجلل ًاعّبَت ؛ربجي هنأ :هللا امهمحر ةفينح يبأ نع ْنسحلا ئورو

 ١ ا

 اد <: ةيناكلاو نيتياورلا ىلع اهلك لئاسم عيرأ ةعبار ' و
 .ةبارقلل ةيصولا :ئرخألاو «ءالولا رج :ةثلاثلاو ءرطفلا

 د ةفينح يبأ دنع دادترا : لقعي يذلا يبصلا دادتراو) :لاق

 تر «مالسإ :همالسإو ‹ لقي الو «مالسإلا ىلع ٌربجيو هللا امهمحر

 نيرفاك اناك نإ هيوبأ

 )١( ةيانبلا .مالسإلا يف ةيعبتلا يأ / 51٠١.

 ) )۲.نسحلا ةياورو «ةياورلا رهاظ ةياور يأ



 ۸۹ نيدترملا ماكحأ باب

 .مالسإ : همالسإو «دادتراب سيل : هذادترا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(مالسإ :همالسإو «دادتراب سيل :هدادترا :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 :هدادتراو «مالسإب سيل :همالسإ :هللا امهمحر "'"يعفاشلاو ٌرفز لاقو

 0000 3 2 أ 5 عي دعما 1
 همزلت هنألو ™S لعجي الف 2 هيف هيوبأل عب هنأ :مالسولا ىف :امهل

 .هل َلّهْؤُي الف ءةرضملا اهبوشت "”ماكحأ

 هيلع يبنلا حصو «هابص يف ملسأ هنع هللا ىضر ًايلع نأ : هيف :انلو

 .””روهشم كلذب هراختفاو .“همالسإ مالسلاو ةالصلا

 رارقإلا نأل ؛هعم ٌرارقإلاو قيدصتلا يهو «مالسإلا ةقيقحب ئتأ هنألو م وما هم

 )١( جاتحملا ينغم 5//171.

 .ًاماكحأ همز :خسُت يفو )۲(

 .يبصلا مالسإ دادتعا يف يأ (۳)

 نامث نبا وهو هابص يف هنع هللا يضر يلع مالسإ :۱۳۷/۲ ةياردلا يف لاق (5)

 هنأ )408٠١( كردتسملا يف مكاحلا هاورو ۲٥۹/١ هخيرات يف يراخبلا هاور :نينس

 .48/7 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «نينس رشع نبا وهو ملسأ

 ىلع هّرقأ هنوك نم طبنتسمف :همالسإل ملسو هيلع هللا لص يبنلا حيحصت امأو
 ها .كلذ

 :ةديصق يف لاق ثيح (4)

 يلح ناوأ تغلب ام ًايبص ًارَط مالسإلا ىلإ مكتقبس
 .411/ ةيانبلا 21817 /4 ءابدألا مجعم 257١/57 قشمد خيرات رظني



 .٠ هو 0.60 .٠6 ده ا. ا. هاه هاه هه عاشه هاه واه ىو هه. جه. هد ىف هاه هه هاه هه هاه هه هله

5 3 
 .فرع ام ىلع «داقتعالا ئلع ليلد : عوط نع

 يهو ةّيوابقع ةا ا داب هب لحي امو فر ال قئاقحلاو

 ئلابي الف ءاهريغ هيلع ' ئنتبي مث ‹يلصألا مكحلا وهو , عفانملا ل

 ."”هبوشي امب
 لصأ ىلع «مالسإلا فالخب ةَّضْحَم ةَرَضَم اهنأ :ةدرلا يف :"'ههلو افعل هو دل ثمل

 رم ام ىلع «عفانملا ئلعأ هب َقّلَعَت هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ
 #َ ل 5 1 3 2

 الو «ةقيقح ةدوجوم اهنأ : هيف : هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبألو

 نم هيف امل ؛مالسإلا ىلع ٌربجي هنأ الإ «مالسإلا يف انلق امك «ةقيقحلل درم

 .هل عفنلا

 ا م 2 و 7 رو

 ةمحرم ؛نايبصلا نع ةعوضوم تابوقعلاو «ةبوقع هنأل : لتقي الو

 .لقعي يذلا يبصلا يف اذهو «مهيلع

 ىلع لدي ال هرارقإ نأل ؛هدادترا حصي ال :نايبصلا نم لقعي ال نّمو

 .ةديقعلا رييغت

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لِقعَي ال يذلا ناركسلاو نونجملا اذكو

  FF FFد6 26

 .هللا مهمحر يعفاشلاو رفزو فسوي يبأل يأ (۲)

 ٠"7. /© ةيانعلا .ةدرلا يف يأ ()



 ۲۹۱ ةاَعَبلا باب

 ةاّعبلا باب
 4 > ١

 : مامإلا ةعاط نع اوجرَخو ءٍدلب ىلع نيملسملا نم موق بلع اذإو
 . مهتهبش نع فشكو «ةعامجلا لإ ٍدَْعلا ىلإ مهاعد

 سوس سو ا ر 35 - ى -

 مهَعْمَج قرفي ىتح مهلتاق : هوب نإف ءهوؤدبي ىتح مهلاتقب ادبي الو

 و

 ةاغبلا باب

 ٍةعاط نع اوُجَرَخو ءرللب ىلع نيملسملا نم موق بّلَعَت اذإو) :لاق
 .(مهتهبش نع فشكو «ةعامجلا ىلإ ٍدْوَعلا ىلإ مهاعد :مامإلا

 ."”ههلاتق لبق ءاروُرَح لهأب "”كلذك لعق هنع هللا يضر ًايلع نأل

 .هب أدييف «هب عفدني رشلا لعلو ءنّيرمألا نوه هنألو
 َقرفُي یتح مهّلئاق :هوؤدب ناف ءهوؤدبي ئتح مهلاتقب "أدبي الو) :لاق

 .(مِهَحْمَج سو س

 .كلذ :خسُت يفو )١(

 )80١16(« ئربكلا هننس يف يئاسنلل 55١/7 ةيارلا بصن يف يعليزلا هازع ()

 رظنتو 2118/7 ةياردلا «(171741) يقهيبلا نئسو «(55017) كردتسملا يف وهو

 رابخإلاو فيرعتلا يف اهتاياورو مهتهبش فلشكو «ءارورح لهأل سابع نبا ةرظانم

 ٤۲۹/٩. ةيانبلا .جراوخلا اهيف عّمجت «ةفوكلا نم ةبيرق ةيرق مسا :ءارورحو "56/7

 .ادبُب :لوهجملل ينبملاب حسن يف ظفللا هذه طبتضو (۳)



 ٠.٠ .٠ . هو و هاهو ىو و اواو و وأ. و SCO ىو هو اه ىو هي. ىو واهو هه و ¢ هله

 .(هرصتخم)» يف هللا همحر يرودقلا '”رَكَذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 نأ زوجي اندنع هنأ :هللا همحر "”هداز رهاوُخب فورعملا ٌمامإلا َرَكَّذو

 .اوعقتجاو م اذإ مهلاتقب "ادبي

 هنأل ؛ةقيقح لاتقلاب اوؤدبي ئتح زوجي ال :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 سفن نأل ؛رفاكلا فالخب «نوملسم مهو ءًاعفد الإ «ملسملا لف زوجي ال
 .هدنع حيبم رفكلا

 اذهو «عانتمالاو عامتجالا وهو «ليلدلا ئلع رادي مكحلا نأ :انلو

 ىلع مكحلا ٌراديف «عفدلا كمي ال امبر : :مهلاتق ةقيقح ةقيقح مامإلا رظتنا ول هنأل

 E ؛ليلدلا

 «مهذخأي نأ يغبني :لاتقلل نوبَهأتيو «حالسلا نورتشي مهنأ هّمَلَب اذإو

 .ناكمإلا ردقب ٌرشلل ًاعفد ؛ةبوت اوثدحُيو «كلذ نع اوعِلقُي ئتح مهسبحَيو

 .هركذ : خست يفو )١(

 مامإلا «هداز رهاوخ ركبب فورعملا «يراخبلا دمحم نب نيسحلا نب دمحم (1)

 ۲٥۹. ص مجارتلا جات ھ۳٩٤ ةنس يفوت .طوسبملا باتك هل «ريهشلا هيقفلا

 دمحم تباث يبأ يضاقلا تخأ نبا وهو «ملاع تخأ نبا يأ :هداز رّهاوخ ئنعمو

 .57؟6/١ يناعمسلل باسنألا يف امك «يراخبلا دمحأ

 .أدبي :لوهجملل ينبملاب خس يف ظفللا اذه طبضو (۳)

 ئتح ةاغبلا لتاقي ال مامإلا نأ هريغو 0١75/5 جاتحملا ينغم يفو )٤(

 .لاتقلاب مِهَنْذآ :الإو «مهحصاني



 4۳ ةاّغبلا باب

 ړو

 . مهيلوم عبَناو «مهجيرج لع ٌرَهْجَأ : ةئف مهل تناك نإف
 .مهيلوم عيب ملو «مهجيرج ىلع ْرهجُي مل : انف مهل نكت مل ناو 5

 .لام مهل مدعي الو ءةيرذ مهل ىس الو

 ىلع لومحم :©”تيبلا موزل نم هللا همحر ةفينح يبأ نع يوزملاو
 .مامإلا مدع لاح

 .ةردقلاو «ءانَعلا دنع بجاولا نوف :قحلا مامإلا ةناعإ امأ

 ًاعفد ؛(مهيّلوُم َمَبئاو «مهجيرج لع َرَهْجَأ :ةئف مهل تناك نإف) :لاق

 .مهب ”اقحتلي ال يك ؛مهّرشل
 عبي ملو «مهجيرج ئلع زهجُب مل :ثف مهل نكت مل نإو) :لاق

 .هنودب 0 عافدنال ؛(مهيلوم

 اذإ لاتقلا نأل ؛نْيَلاحلا يف كلذ زوجي ال :هللا همحر ؟”يعفاشلا لاقو

 .ًاعفد مهلت قبي مل :هوكرت
 هلقيقح ال هليل ريتعملا نأ «ةانزكذ ام اوج

 .(لام مهل تعي ١الو «ةيرذ مهل بش الو) :لاق

 تعقو اذإ :ةفينح وبأ لاق :لاق دايز نب نسحلا نأ هرصتخم يف يخركلا ركذ (۱)

 . 47١/6 ةيانبلا .ها .هتيب مزليو «ةنتفلا لزتعي نأ لجرلل يغبنيف :نيملسملا نيب ةئتفلا

 .ةيافكلا يأ (؟)

 .يلوملاو حيرجلا يأ (۳)

 ا ل

 .1/6"1”7 بابللا رظنيو ءاهتمسق اهتمسق مدع ئلع هصن يتأيسو ‹ مّسقي :خسُت يفو (0)



 ةاَعَبلا باب 4٤

 .هيلإ نوملسملا جاتحا نإ مهجالسب اولتاقي نأب سأب الو

 افشكي الو دعا رك الو» :"”لّمجلا موي هنع هللا يضر يلع لوقل

My Ahl (eeا ا  
 .بابلا اذه ىف ةودقلا وهو «" «لام ذخؤي الو رس

a e . (Df لتقي :تناك نإف «ةئف مهل نكت مل اذإ :هليوأت :ريسألا يف هلوقو 

 مالسإلاو ءنوملسم مهنألو ءانركذ امِل ؛هَسّبَح ءاش نإو ءّريسألا مامإلا
 .لاملاو سفنلا ميصعي - ع 2

 .(هيلإ نوملسملا جاتحا نإ مهجالسب اولتاقي نأب سأب الو) : لاق

 .زوجي ال : هللا حر ””ىعفاشلا لاقو

 .فالخلا اذه ئلع :”غاركلاو

 .هاضرب الإ «هب ٌعافتنالا ٌروجي الف «ملسم لام هنأ :هل

 اهعمو ةرصبلا يف امهنع هللا يضر ةشئاع عم يلع لاتق موي وه :لّمجلا موي )١(

 نأ دعب كلذو «هنع هللا يضر نامثع مدب نوبلاطي مهو ءامهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلط

 ٤۳/۹. ةيانبلا رظني .ةرونملا ةنيدملا يف هنع هللا يضر يلع عيوب

 .مهؤاسن بست ال يأ )١(

 رابخإلاو فيرعتلا ۱۳۹/١ ةياردلا «(۳۷۷۸۹) ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

.0۸/Y 

 . ٤٤/٩ ةيانبلا .ريسألا لتق مدع يف هللا يضر يلع انديس لوق يأ (5)

 ٠۲۷/٤. جاتحملا ينغم (5)

 .ليخلا يأ (5)



 50 ةاّكبلا باب

 5 رفح دي و
 ءاوبوتي ئتح اهمسقي الو .مهيلع اهّدَرَي الف < ,مهّلاومأ مامإلا ( سيحيو

 . مهيلع اهّدريف

 مل : رثشُعلاو جارخلا نم اهيلع اوبَلَغ يتلا دالبلا نم يغبلا لهآ هاَبَج امو
 .ًايناث مامإلا هذُخأي

 «"ةرصبلاب هباحصأ نيب اميف حالسلا ْمَّسَق هنع هللا يضر ًايلع نأ :انلو

 .كيلمتلل ال «ةجاحلل هتمسق تناكو

 لام يفف «ةجاحلا دنع لداعلا لام يف كلذ لعفي نأ مامإلل نألو
 .ئلعألا عفدل ؛ئندألا ررضلا قاحلإ :هيف ئنعملاو «ئلْوأ يغابلا

 ئتح اهمسقي الو . مهيلع اهدري الف < « مهلاومأ مامإلا سبحّيو) :لاق

 .(مهيلع اهّدريف ءاوبوتي

TS 

e e ؛ٌمارُكلا يبي هنأ الإ ا 0 

 ."'اهيف مانغتسا الو «ةرورضلا عافدنالف :ةبوتلا دعب ٌدرلا امأو

 جارخلا نم اهيلع اوبّلَع يتلا دالبلا نم يغبلا لهأ هاّبج امو) :لاق
 ملو «ةيامحلا رابتعاب ؛هل ٍذخألا ةيالو نأل ؛(ايناث مامإلا هذخأي مل :رشعلاو

 .مهوحي

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم ) »)771/87٠ةياردلا ١19/7.

 ٌرِجُت اهنكل ء«لدعلا لهأ نيب مست الف ءاهتمصعل ؛يغبلا لهأ لاومأ يف يأ (؟)

 .737 60/9 ةيانبلا ل ورحل ءرشلا عفد ةرورض



 ةاَعَبلا باب 0

 .هنم لِخأ نم ًاَزَجَأ : هقح ىف هوفرص اوناك ناف مه ع مم م 72 م 0

 ااا يزن عيني امين لما ارسل لحب ف یاو اا
 . كلذ اوديعي نأ

“e 5ب ےک و  

 سيلف : مهيلع رهظ مث «يغبلا لهأ ركسع نم امهو ءالجر لتق نمو
 و

 . ءیش هيلع

 ۾ 7 3 تے ا

 ىلإ قحلا لوصول ؛(هنم ذأ نم أزجأ :هقح يف هوفرص اوناك نإف)

 ئلاعت هللا نيبو مهنيب اميف هلهأ ئلعف :هّقَح يف هوفرَص اونوكي مل نإو)
 .هقحتسم ىلإ ليصَي مل هنأل ؛ (كلذ اوديعي نأ

 ؛جارخلا يف مهيلع ةداعإ ال :"اولاق :هللا همحر فيعضلا دبعلا لاق

 .ءاينغأ اوناك نإو فراصم اوناكف «ةلتاقم مهنأل

 يف هاّنيب دقو «ءارقفلا ىح هنأل ؛كلذكف :ءارقف اوناك نإ :رشعلا يفو

 .ةاكزلا

 .هتيالو روهظل ؛ "هيف مهيمحي هنأل ؛مامإلا هذخأي :لّيقتسملا يفو

 :مهيلع َرِهَظ مث «يغبلا لهأ ركسع نم امهو الجر لف نّمو) :لاق
 ادقعني ملف «لتقلا نيح لدعلا مامإلل ةيالو ال هنأل ؛(ءيش هيلع سيلف
 .برحلا راد يف لتقلاك ءًابجوم

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )١(

 .نامزلا نم لبقتسملا يف يأ (۲)



 ۹۷ ةاَكَبلا باب

 لهأ نم ًالجر ٍرصملا لهأ نم لجر لتقف ءرصم ئلع اوبَلَع نإو
 . هنم هل صَتقُي هنإف : رصملا ولع َرِهظ مث .ًادمع رصملا

 . هنري هنإف : ًايغاب لدعلا لهأ نم لجر لق اذإو

 قَح ىلع نآلا انأو ىح ئلع تنك دق :لاقو «يغابلا هلق نإف

 3 و
١١ 

 يبأ دنع اذهو هنري مل : لطاب ىلع ينأ ملعأ انأو .هئلتق : لاق نإو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 o2 و 2 ن ا

 . نيهجولا يف يغابلا ثري ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 لهأ نم ًالجر رصملا لهأ نم لجر لتقف ءرصم ئلع اوبلغ نإو) :لاق

 .(هنم هل ٌصَتقُي هنإف :رصملا ئلع َرِهظ مث ًادمع رصملا

 يفو «كلذ لبق اا «مهماكحأ هلهأ ئلع رج مل اذإ | :هليوأتو

 .صاصقلا بجيف «مامإلا ةيالو عطقنت مل كلذ

 .هثري هنإف :ًايغاب لدعلا لهأ نم لجر لَ اذإو) :لاق

 .هثرو :قح ىلع نآلا انأو ىح ىلع تنك دق :لاقو «يغابلا هّلَتَق نإف

 يبأ دنع اذهو هُنِري مل :لطاب ئلع ينأ ملعأ انأو «هثلتق :لاق نإو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 و o2 و ف 0

 لوق وهو «(نّيهجولا يف يغابلا ثري ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هللا همحر ''”يعفاشلا

.A0/۸ ريبكلا يواحلا )١( 



 ه٠. هاه. ا. د. و د. هاو ده د. ا. واه ده هه هاه يه اه هه هاه يه و اه هه يه يه وو اه هه ه هوه هو ¢ هه

 او مسيل ال لام أ رقانلا قت فلا اذ[ لدانلا نأ لأ
 ٠ .مهّرشل ًاعفد ؛ مهلاتقب ٌرومأم هنأل ؛ مثأي

 .مئأيو ءاندنع نامضلا بجي ال :لداعلا لت اذإ يغابلاو

 یا :ميدقلا يف هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ًالام وأ ًاسفن فلتأ دقو ءٌدترملا "بات اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 N a ا 5
 .ةعتملا لبق امب ًارابتعا

 ."”هللا همحر يرهزلا هاور «مهنع هللا يضر ةباحصلا ٌعامجإ :انلو

 ذإ حيحصلاب قحلم :هنم دسافلاو ءٍدساف ٍليوأت نع فلتأ هنألو

 5 «برحلا لهأ ةعتم يف امك «عفدلا تح يف ةعتملا هيلإ تمض ص

 :مازتلا الو «مازتلالا وأ مازلإلا نم اهيف (EE ماكحألا نأل اذهو

 ءةعتملا دوجول ؛ةيالولا مدعل :مازلإ الو «ليوأت نع ةحابإلا داقتعال

 .ًاداقتعا مازتلالا تبثي :ليوأتلا مدع دنعو «ةعملا لبق ةيقاب ةيالولاو

 «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .هيلع نامض ال :ديدجلا يفو «نامضلا يأ )١(

 .51/4 بلطملا ةياهن رظنيو .يناقتإلا نع ًالقن

 ءاجو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف كلذكو «ه4557 ةخسن يف :بات :اذكه (؟)

 رحبلا ةعبط يف كلذكو «بات :نم ًالدب «تام :ةيادهلا نم ةيطخلا خسنلا لك يف
 .ةيادهلا نع القن ٠٠١٤/٥ قئارلا

 ٠١۹/۲. ةياردلا )١186585(.« قازرلا دبع فنصم (۳)



 1۹۹ ةاَعبلا باب

 . مهركاسع يفو « ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركيو

 .سأب : ةنتفلا لهأ نم هْفرعَي مل نمو .ةفوكلا لهأ نم ةفوكلاب هعيبب سيلو

 .عراشلا قَح يف ةعتم ال هنأل :مثإلا فالخب

 .ثرإلا نمي الف «قَحب لَ :يغابلا لداعلا َلْثَق :لوقتف ءاذه تبث اذإ

 دسافلا ليوأتلا نأ :لداعلا يغابلا لد يف :هللا همحر فسوي ينألو

 الف «ثرإلا قاقحتسا ىلإ :انه اه ةجاحلاو «عفدلا ّقَح يف ٌربتعُي امنإ

 ."”ثرإلا ّقَح يف ًارّبتعم ليوأتلا نوكي
 بيس ةبارقلا ذإ ءاضيأ نامرحلا عْفَد ىلإ ةجاحلا نأ :"”هيف :امهلو

 .هتئايد ىلع هءاقب :هطْرَش نم نأ الإ «هيف دسافلا ربتعيف «ثرإلا

 .نامضلا بجوف «عفادلا رجوي مل :لطابلا ىلع تنك :لاق اذإف

 ةناعإ هنأل ؛(مهركاسع يفو «ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركيو) :لاق

 .ةيصعملا ىلع مهل

 لهأ نم هفرعَي مل نممو «ةفوكلا لهأ نم ةفوكلاب هعيبب سأب الو) :لاق
 .حالصلا لهأل راصمألا يف ةبلغلا ّنأل ؟("”ةنتفلا

 .ةيادهلا تاعبط يف ةتبثم :ثرإلا قح ىف ًاربتعم ليوأتلا نوكي الف :ةلمج )١(

 .لداعلا يغابلا لتق يف يأ (۲)

 ةفوكلاب هعيبب سيلو» :ئرخأ خسُت يفو «ه144 ةخسن يف وه تبثأ امك اذكه ()
 .«سأب :ةنتفلا لهأ نم هفرعي مل نمو «ةفوكلا لهأ نم



 ةاَعَملا باب 00

 ه6 6.٠ وو ا... ا.ه ا . و اواو يدها و وو ده و ده يه هو هوو هي هو و واه هه هو هه هه هو و هه هله

 الأ ءٍةعنصب الإ هب لاقي ال ام عيب ال «حالسلا سف عيب هركي امنإو

 .بشخلا عيب هركي الو ءوفزاعملا عيب هركي هنأ ري

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «بنعلا عم ٌرمخلا اذه ئلعو

 RFF دع دع



 ۳۰١ طْيَقَّللا باتك

 طْيَقَللا باتك
 يف ا يو و

 .لاملا تيب ىف : هتقفنو ‹رح طيقللا

 طْيِقللا باتك
 و ميكر 206 س وو ھل هيك
 .طقلي هنأ امل ؛ هِلآم رابتعاب :هب يمس :طيقللا

 .هئايحإ نم هيف امل ؛ هيلإ بودنم : طاقتلالاو

 مدع هيلع تاو عاشت هلع لغ غ
 و را - يو 2

 .ةيرحلا وه امنإ مدآ ينب يف لصألا نأل ؛(رح طيقللا) :لاق

 .بلاغلل مكحلا نألو «""رارحألا ٌراد :ٌرادلا اذكو

 .(لاملا تيب يف :هتقفنو) :لاق

 )۳ 2 و 2
 ." امهنع هللا يضر يلعو ‹رمع نع يورملا وه

 َدعقملا هبشأف «ةبارق الو «هل لام الو «بّسكتلا نع ٌرجاع ملسم هنألو
 .ةبارق الو «هل لام ال يذلا

 ةيانبلا .رهاظلا رابتعاب ؛اَرح نوكي :اهيف ناك نّمف «مالسإلا راد رادلا يأ )١(
84 . 

 )۱۳۸٤١(« قازرلا دبع فنصمو «(۲۷۳۳) أطوملا يف هنع هللا يضر رمع رثأ (۲)

 ةيارلا بصن رظنيو ء(١۱۸١۱ قازرلا دبع فنصم ىفف هنع هللا ىضر ىلع رثأ امأو

2/7 . 



 طْبَقَللا باتك ۳۲

 .هرلي نم هذخأي نأ هريغل نکی مل : لجر هطقتلا نإف

 . هلوق لوقلاف : هبا هنأ عدم ئعدا نإف

 .هيف هئيانج تناك اذهلو «"«نامضلاب جارخلا»و «لاملا تيبل هّتاريم نألو

 يضاقلا هرمأي نأ الإ «ةيالولا مدعل ؛هيلع قافنإلا يف ٌعّربتم طقتلملاو

 .ةيالولا مومعل ؛هيلع ًانْيَد نوكيل «هب
 تبث هنأل ؛("'هدي نم هذخأي نأ هريغل نكي مل :لجر هّطَقَبلا نإف) :لاق

 .هرلي قبس ؛ هل ظفحلا تح

 طققتلملا عدي مل اذإ :هانعم «(هلوق لوقلاف : هبا هنأ عدم ئعدا نإف) :لاق
 ر رس
0 
 .هبسد

 ت و و ئإ 5

 قح لاطبإ مضت هنأل ؛هلوق لبقي ال نأ :سايقلاو «ناسحتسا اذهو

 .طقتلملا

 هنأ ئلع انه فلؤملا صني ملو «عوفرم ثيدح :«نامضلاب جارخلا» :ظفل )١(

 وبنت تيد هنأ ئلع كانه صني مل ًاضيأو ‹«فقولا يف يتأيسو «يوبن ثيدح

 .نهرلاب عافتنالا يف ةثلاث ةرم هللا همحر فّئصملا هركذيسو

 يبأ ننسو مها .حيحص نسح ثيدح :لاقو (١1؟48ه4) يذمرتلا ننس يف وهو

 .77/7 ريبحلا صيخلتلا رظنيو «مهريغو )5594٠0(« يئاسنلاو ,(700) دواد

 ةيارلا بصن ىف انه هجيرخت ىعليزلا تاف دق ثيدحلا اذه نأ ىلإ انه هبنيو

 ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلاو ١57/7« ةياردلا يف رجح نبا كلذكو . 4/7

c۸نهرلا يف هجيرخت مهتاف كلذكو . 

< $ 
 .هنم :خسن يفو ()



 ۳۹۳ طْيَقّللا باتك

 هب لوا وهف : هدسج يف ةمالع امهدحأ فصوو «نانثا هاعّذا نإو

 ‹مهارق نم هب ٍةيرَق يف وأ ؛ نيغلسملا رعبا نم رصف يف دو اذإو

 ,املسم ناكو ني هس ت : هبا هنأ يمذ ئعّداف

 «بسنلاب فرشتي هنأل ؛هعفني امب يبصلل ٌرارقإ هنأ :ناسحتسالا هجو
 وس و

 .همدعب ريعيو

 .طقتلملا لي لاطبإ نود «2"”هسفن قح يف حصي :ليق مث
 .هرلي نالطب هيلع نیتی ارتي :ليقو

 ىلع هنأ حصألاو ءًاناسحتساو ًاسايق ؛حصي :ليق :طقتلملا هاعّدا ولو

 .«"”لصألا» يف فرع دقو «"ناسحتسالاو «سايقلا

 لوأ وهف :هدسج ىف ةمالع امهدحأ فصوو «نانثا هاعدا نإو) :لاق
 ٠ .همالك ةمالعلا ةقفاومل ؛هل ٌدِهاش ٌرهاظلا نأل ؛(هب

 .ببسلا يف امهئاوتسال ؛امهّنبا وهف :ةمالع امهدحأ ْفِصَي مل نإو

 عزانم ال نامر: ىف هقح بَ هنأل ؛ هنبا وهف :اههلعأ ؟ةوغو اتق لو

 .ئوقأ ةنيبلا نأل ؛ةنيبلا ٌرَخآلا ماقأ اذإ الإ «هيف هل

 نم ةيرق يف وأ «نيملسملا راصمأ نم رصم يف جو اذإو) :لاق
 000 ناكو هتف هس تنك : هبا هنأ مذ لوعّداف «مهارق

 .هقح :خسُت يفو )١(

 ال :سايقلا يف ينعي «ناسحتسالا مكح عم «سايقلا مكح فالتخا ىلع يأ )١(

 .447/6 ةيانبلا .طقتلملا ريغ ىوعد يف امك «حصي :ناسحتسالا يفو «حصي

 .هللا همحر دمحم مامإلل ‹طوسبملا يف اذه مكح فرع يأ (۳)



 طْيِقّللا باتك €

 6 35 ا 2 « » +2

 : ةسينك يف وأ ءةعْيب يف وأ ءةمذلا لهأ ئرق نم ٍةيرق يف دجو نإو
 .ًايمذ ناك

4 3 - 8 5 

 «ريغصلل عفان وهو «بسنلا مضتت هاوعد نأل ؛ناسحتسا اذهو

 هش امف هتوعو تكصق رضي وهو «راذلاب تباغلا مالسإلا ""لاطبإو

 ا

000 5 0 4 5 075 i 5 32 ىف وأ ءةعيب ىف وأ «ةمذلا لهأ ئرق نم ةيرق ىف دجو نإو) :لاق 

 .(ًايمذ ناك :ةسينك

 .ةدخاو ةياؤو.ءايمو دحتاولا ناك اذإ امف تارجلا ادو

 :نيملسملا ناكم ىف ًايمذ وأ «ناكملا اذه ىف ًاملسم دجاولا ناك نإو
 م - م و

 .هقبسل ؛ناكملا َرّبَتعا : طيقللا باتك "”ىفف :هيف ةياورلا تفلتخا

 ةياور وهو ءدجاولا َربَتعا :ْخّسنلا ضعب يف «“ئوعدلا باتك يفو و 2 ر رر 2

 .ديلا ةوقل ؛هللا امهمحر دمحم نع ةعامس نبا

 .مالسإلا لاطبإ نّمضتيو يأ (۱)

 .باتك ةياور :اذكه .ةياور : ظفل ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف انه ءاج (؟)

 .هللا همحر دمحم مامإلل «(لصألا) طوسبملا نم (۳)

 .هللا همحر دمحم مامإلل ‹طوسبملا نم )٤(

 «يأرلا لهآ ةناحير «روهشملا يفنحلا هيقفلا مامإلا «يميمتلا ةعامس نب دمحم (6)

 همحر «ةنس ٠١7 شاعو ءها ةنس ىفوت «دمحمو فسوي ىبأ نع رداونلاب ثّدح

 .7 15٠١ ص مجارتلا جات .هللا



 0*۳ طْيَقَللا باتك
 ا

 .هدبع هنأ ةنيبلا ميقي نأ الإ هنم لَبقُي مل : هدبع طيقللا نأ ئعّدا نمو
 . ارح ناكو «هنم هبسن تبت : هئبا هنأ دبع عدا نإو ص ت

 .هل وهف : هيلع ٌدودشم لام طيقللا عم دج نإو

 ريغصلا عم يبس اذإ ئتح «رادلا ةيعبت قوف نيوبألا ةيعبت نأ ئرت الأ

 .ريغصلل ًارظن ؛مالسإلا َربَتعا :"0هخَسُت ضعب يفو

 :ارهاط رح ها ؛(هنم لّبقي مل :هدبع طيقللا نأ ئعّدا نمو) :لاق

 .هدبع هنأ ةنيبلا ميقُي نأ الإ)

 .هعفني هنأل «(هنم هبسن تبث :هنبا هنأ دبع ْئىعّذا نإو

 ةرهاظلا ةيرحلا لطبت الف «ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأل ؛(ًًرح ناكو)
 .كشلاب

 ؛ يمذلا نم ئلوأ :ملسملاو «دبعلا نم ئلوأ :طيقللا هتوعد يف حلاو

 .هقح يف ٌرظنألا وه اّمِل ًاحيجرت

 .رهاظلل ًارابتعا ؛(هل وهف :هيلع ٌُدودشم لام طيقللا عم جو نإو) :لاق

 .انركذ امِل ؛اهيلع وهو «ةباد ىلع ًادودشم ناك اذإ اذكو

 ةيالو يضاقللو «ٌعئاض لام هنأل ؛يضاقلا رمأب هيلإ دجاولا هفرصي مث

 .هيلإ هلثم بفرص

 .هللا همحر دمحم مامإلل طوسبملا نم ئوعدلا باتك نم يأ )١(



 طْيِقّللا باتك ۳۰٦

 . طقتلملا جيوزت زوجي الو

 . طيقللا لام يف هفّرصت الو
a 4و 5 ٠ وکو 2 2 د  

 .هرجاّويو .ةعانص يف هملسيو «ةبهلا هل ضبقي نأ زوجيو

9 00 

 هنأل ؛ةوسكلاو ماعطلاك «هنم هل دب ال ام ءارشو «قافنإلا ةيالو هلو
 .قافنإلا نم

 ةبارقلا نم ةيالولا ببس مادعنال ؛("'طقتلملا جيوزت وجي الو) :لاق

 .ةنطلسلاو كلملاو

 ةو نالا ادو «مألاب ًارابتعا ؛(طيقللا لام يف هفرصت الو) :لاق

 ءةرفاولا ةقفشلاو «لماكلا يأرلاب ققحتي ”كلذو ءلاملا ريمثتل فّرصتلا

 :اهعدعل : "ايهم كعتاو لك ىف ةوجوملاو
 9 چ ( 7 م. يس اھ 5

 .اهيصوو «مألا هكلمتو ءالقاع ناك اذإ هسفنب ٌريغصلا

 .هلاح ظفحو "”هفيقثت باب نم هنأل ؛(ةعانص يف هُمَّلَسُيَو) :لاق

 هللا همحر يرودقلا ةياور اذهو :فيعضلا ٌدبعلا لاق ؛(هرجاؤيو) :لاق

 .(هرصتخم)» ىف

 .طقتلملاو مألا نم يأ (۲)

 . ٤٥٤/۹ ةينبلا .بيذهتلاو بيدأتلل راعتسيو «جوعملا ميوقت :فيقثتلا ()



 ۷ طْيِقَللا باتك

 نإ ةيهاركلا يف هركذن .هرجاؤي نأ ٌروجي ال : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . ىلاعت هللا ءاش

 يف هّركذ اذك :(هرجاؤي نأ زوجي ال :«"”ريغصلا عماجلا» يفو)

 .حصألا وهو «ةيهاركلا

 .هفيقثت ىلإ عجز هنأ :لوألا هجو

 ."”معلا هبشأف «هعفانم فالتإ كلمي ال هنأ : يناثلا هجوو

 هللا ءاش نإ ”ةيهاركلا يف هركذن) ام ىلع «هكلمت اهنأل ؛مألا فالخب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «(ئلاعت

 د د د

 .7"هص )١(

 )١( ص ريغصلا عماجلا نم ةيهاركلا باتك يف همحر دمحم مامإلا هركذ يأ 770.

 كلذكف :ريغصلا عفانم فالتإ معلل زوجي ال امك يأ معلا طقتلملا هبشأف يأ (۳)
 .طقتلملل زوجي ال

 .ةيادهلا يف يتأيسو ‹ ۲٥٦ص يدتبملا ةيادب نم ةيهاركلا باتك يف )٤(



 ےہ

 ے ےل

 ةطقللا باتك

 ىلع اهّدرَيو ءاهَظَمْحَيل اهذخأي هنأ طقتلملا دهشأ اذإ ةنامأ ةطقللا

00 
 ةطقللا باتک

 G3 هه ~2 2 5 و له ريش 5 5 . 5 3
 اهدريو ءاهظفحيل اهذخأي هنأ طقتلملا دهشأ اذإ ةنامأ ةطقللا) :لاق

 وه اهر هيفا نوذام حولا اذه اع دخلا نل ا اراغ
 .ءاملعلا ةماع دنع لضفألا

 ."'اولاق ام ىلع ء«عايضلا فاخ اذإ بجاولا وهو

 .هيلع ةنومضم نوكت ال :"”كلذك ناك اذإو
i E e 0د دل  iو  

 يف ةجح امهقداصت ن ؛كلاملل اهذخأ هنأ اقداصت اذإ ' كلذكو

E a 

 ريغب هريغ لام ذحأ هنأل ؛عامجإلاب «ٌنمضَي :هسفنل اهذخأ هنأ َرقأ ولو

 .عرشلا نذإ ريغبو «هنذإ
 هبذكو «كلاملل هّذخأ :ذيخآلا لاقو “هيلع دوهشلا دِهْشُي مل نإو

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )١(

 .409/9 ةيانبلا .ًاعرش هيف ًانوذأم ةطقللا ذأ ناك اذإ يأ (۲)

 ..طقتلملاو كلاملا قداصت اذإ ةنومضم نوكت ال يأ (۳)

 .ذخألا ىلع يأ (5)
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 ۳۰۹ ةطقللا باتك

 ةرشع ةطقللا تناك نإو ءًامايأ اهقّرع : مهارد ةرشع نم لقأ تناك نإف

 ةيصعملا نود ءةبسجلا هرايتخال ؛هل هاش

 هاا داو غلا لاك ذأ وهو« ةامتعلا تس قا هن اهلا

 فّرصتملا نوكي نأ رهاظلا نأل ؛هلثم هضراعُي :رهاظلا نم ''”ركذ امو و - 2 0 و و م

 .هسفنل ًالماع

 2 هنا و - 2 كا
 .يلع هولدف :ةطقل دشني هومتعمس نم :لوقي نأ ٍداهشإلا يف هيفكيو

 .سنج مسا "اهنأل ؛َرثكأ وأ «ةطقللا تناك ةدحاو

 ةطقللا تناك نإو «ًامايأ اهقَرع :مهارد ةرشع نم لقأ تناك نإف) :لاق
 .(الؤح اهفَرع :ادعاصف ةرشع

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور هذهو :فيعضلا دبعلا لاق

 .ىري ام بسح ئلع :هانعم :ًامايأ :هلوقو

 نيب ليصفت ريغ نم «لوحلاب :«لصألا» يف ا ونو كييك ةرادقو

 )١( ةيانبلا .هللا همحر فسوي وبأ يأ 5501/4.

 ) (۲.ةطقللا ظفل :ريدقت ىلع : تلق .هنأل : خس يفو



 ےہ

QQ QQ ®هو هو  GG GOOG GGG GG GCC OCGه و ا. هو و هو واو ده د. ها  

 .هللا امهمحر "”يعفاشلاو كلام لوق وهو «ريثكلاو ليلقلا

 .©"”«ةّنَس هفرعيلف :ًائيش طقتلا نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .لّصف ريغ نم

 يواست «رانيد ةئام تناك ةطقل يف درو ا نأ :لوألا هجو

 يف هب عطقلا قلعت يف «فلألا ئنعم يف :اهقوف امو ةرشعلاو «مهرد فلآ

 قلعت قح يف اهانعم يف تسيلو «هب جرفلا لالحتسا قلعت يفو «ةقرسلا
 ىنعم يف سيل :ةرشعلا نود امو لاح كر علاب فكس اسوا «ةاكزلا

 .هب ئَلتبملا يأر ىلإ انضوفف ءام هجوب فلألا

 يأر ىلإ ( ! ضوفيو و «ءزالب سيل ريداقملا هذه نم ًاتيش نأ حيحصلا :ليقو

 مث «كلذ دعب اهّبْلطَي ال اهّبحاص نأ هّنظ ىلع بِي نأ ىلإ اهفرعُي «طقتلملا

 .هب قصتي

 :هب قدصت :دسفي نأ فاح اذإ رح ءهفرع رق ال اعيش ةطقللا تناك نإو

 كلذ نإف «عماجُملا يفو ءاهباصأ يذلا عضوملا يف اهفّرعُي نأ يغبنيو

 .اهبحاص ىلإ لوصولا ىلإ برقأ

 )١( يدرواملل ريبكلا يواحلا «175١ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا //١7.

 ةياردلا .فيعض وهو :دلاخ نب فسوي هدانسإ يفو )456٠(« رازبلا دنسم (۲)

 اهفّرع :ملسو هيلع هللا لص لاق (۱۷۲۲ :م ۰۲۳۷۲ :خ) نيحيحصلا يفو ؛ 51

 .ًالوح اهفّرع :(۱۷۲۳) ملسمل ةياور يفو ءاهءاكوو اهصافِع فرعا مث نم



00 

 1۱ ةّطقللا باتك

 . اهب قّدصت : الإو ءاهبحاص ءاج نإف

 ئضمأ ءاش نإ :رايخلاب وهف :اهب قّدصت ام دعب اهبحاص ءاج نإف

 . طقتلملا نّمَّض ءاش نإو ءةقدصلا

 روشقو «ةاوّنلاك ءاهّبلطي ال اهّبحاص نأ ُمّلعُي ًائيش ةطقللا تناك نإو

 هنكلو ءيفيرعت ريغ نم هب ٌعافتنالا زاج تح ءةحابإ هؤاقلإ نوكي :ناّمّرلا
 .حصي ال لوهجملا نم كيلمتلا نأل ؛هكلام كلِ ىلع ىَقبم

 .قجتسملا ىلإ قحلل ًالاصيإ ؛(اهب قّدصت :الإو ءاهّبحاص ءاج نإف) :لاق

 ءاهبحاصب رّمَّظلا دنع اهنّيَع لاصيإب كلذو «ناكمإلا رْدَقب بجاو وهو
 .اهب قدصتلا ""؟هتزاجإ رابتعا ىلع «باوثلا وهو «ضوعلا لاصيإو

 .اهبحاصب ِرَمَظلا ءانجو هک اق ةإو

 نإ :رايخلاب وهف :اهب قلصت ام دعب) ينعي «(اهبحاص ءاج نإف) :لاق

 مل :عرشلا نذإب لصَح نإو قّدصتلا نأل ؛اهُباوث هلو «(ةقدصلا ئضمأ ءاش

 .هتزاجإ ىلع فقوتيف «هنذإب لصحي

ES Ay 
 .هيف ةزاجإلا دعب هتوبثل ؛يلوضفلا عيب فالخب

 هنأ الإ «هنذإ ريغب هريغ لإ هّلام ّمّلَس هنأل ؛(طقتلملا نَّمَض ءاش نإو)
 لؤوانت يف امك «دبعلل ًاقح ؛نامضلا يفاني ال اذهو «عرشلا ةهج نم ٍةحابإب

 .ةصّمخملا ةلاح ريغلا لام ٌرطضملا

 .ةقدصلا بحاص ةزاجإ يأ )١(



 2 ا

 ةّطقللا باتك ۳

 .ريعبلاو «رقبلاو ءقاشلا يف طاقتلالا ٌروجيو

 رز « 5 57 ا ٠

 .عربتم وهف : مكاحلا نذإ ريغب اهيلع طقتلملا قفنأ نإف

 .هنذإ ريغب هّلام ضبق هنأل ؛هدي يف كله اذإ نيكسملا َنَّمَض ءاش نإو

 ا ريع لجو هنأ ا اا ناك فلو

 .(ريعبلاو «رقبلاو ءةاشلا ىف طاقتلالا زوجيو) :لاق

 يف ٌرقبلاو ٌريعبلا دجو اذإ :هللا امهمحر "'يعفاشلاو كلام لاقو

 سَرفلا :فالخلا اذه ئلعو

 « عايضلا ةفاخم :ةحابإلاو ؛ةمرحلا :ريغلا لام ذخأ يف لصألا نأ :امهل

 ارضقيف ئضقيف «مّهوتي هنكلو « عايضلا لق :اهسفن نع عقدت ام اهعم ناك اذإو

 .كرتلا ىلإ بدنلاو «ةهاركلاب

 ةنايص ا ارو ةاهذغا تف ءاهعايض مّهوتُي ةطقل اهنأ :انلو

 .ةاشلا ىف امك «سانلا لاومأل

u a es؟ (عربتم مكاحلا ِنذإ ريغب اهيلع طقتلملا قفنأ نإف) :لاق رک هس و 0 ف 1  

 .ريقفلا دي يف ًامئاق ةطقل وه يذلا لاملا ناك نإ يأ (1)
 ٠١/۲. رايخألا ةيافك «76١ص نيقلتلا (۲)

 .يضاقلا :خسُن يفو (۳)



 ےہ

 1۳ ةّطقللا باتك

 . اهيحاص ىلع ًانْيَد كلذ ناك : هرمأب قفنأ نإو

 : ةعفنم ةميهبلل تناك نإف ءهيف رَت : مكاحلا لإ كلذ عفر اذإو

 . اهترْجَأ نم اهيلع قفنأو ءاهّرَجآ

 َرماو ءاهعاب : اهكميق ٌةقفنلا قرغتست نأ فاخو «ٌةعفنم اهل نكت مل نإو
 .اهنمث ظفحب

 انْيَد ةقفنلا لَعَجو «كلذ يف هل نأ : اهيلع قافنإلا حلصألا ناك نإو

 .اهكلام ىلع

 ىضاقلل نأل ؛(اهبحاص لع ايد كلذ ناك :هرمأب قفنأ نإو) :لاق
 نيبن ام ىلع «قافنإلا ىف ٌرظنلا نوكي دقو «هل ارظن ؛بئاغلا لام ىف ةيالو و 2 : 2 7 1

 .ئلاعت هللا ءاش نإ
 وأ نيم 0 .٠

 :ةعفنم ةميهبلل تناك نإف «هيف ظن :مكاحلا ىلإ كلذ َمِفَر اذإو) :لاق
 ١ ) ٠ 5 5 هد ° 03 يك هم ےس

 ريغ نم ''”هِكلِم ىلع نيعلا ءاقبإ هيف نأل ؛(اهِترْجَأ نم اهيلع قفنأو ءاهّرَجآ
 .هيلع نّيدلا مازلإ

 .قبآلا دبعلاب لعب كلذكو
e . : 5و 4 9 :  

 :اهتميق ةقفنلا قرغتست نأ فاخو «ةعفنم اهل نكت مل نإو) :لاق

 .ةروص اقرت دنع دعم ل ءاقإ اي طفح تاو اهات

 ةقفنلا لَعِجو «كلذ يف هل نذأ :اهيلع قافنإلا حلصألا ناك نإو) :لاق

 .نيبناجلا نم ٌرظن اذه ىفو ءآرظان بِصُن هنأل ؛(اهكلام ىلع ًانيد

 .هكلام :خسُت يفو )١(

 . ٤۷۲/۹ ةيانبلا .ىنعم كلاملل ةطقللا ءاقبإ لجأل يأ (۲)



 ےہ

 ةّطَقللا باتك 1٤

 . ةقفنلا ضحي ئتح هنم اهعنمَي نأ طقتلمللف : ٌرَضَح اذإو

 اجو قرر اف رالق ئلع مايأ ةثالث وأ «نيموي قافنإلاب ٌرمأي امنإ :اولاق

 ام ةقفلا راد نال ءاي رمان :رهظي مل اذإف ٠ بكلام رولي أ

 :ةذيالف. هذه قافنإلا يف رظن الف

 ؛حيحصلا وهو ءةنيبلا ةماقإ طَرَش «لصألا» يفو :هنع هللا يضر لاق

 هب رمأي امنإو «قافنإلاب هيف رمي الف د ف اضع نركب نأ ربكم هلل
 .ءاضقلل ُماَقُت ةنيبلا تسيلو «لاحلا فشكل ةنيبلا نم دب الف «ةعيدولا يف

 اميف ًاقداص تنك نإ هيلع قفنأ :هل يضاقلا لوقي :يل ب ال :لاق نإو
 N داس هل ردلابل نع عير حما

 هنأ لإ ةراشإ :اهبحاص ىلع اني د ةقفنلا لعجو :« "باتکلا» يف هلوقو

 َرضَح ام دعب كِلاملا ىلع عجري امنإ

 «ةياور هذهو «كلاملا ىلع عوجرلا يضاقلا رش اذإ ةطقللا عبث ملو
 .حصألا وهو

 ئتح هنم اهعنمي نأ طقتلمللف) :كلاملا ينعي «(رضح اذإو) :لاق

 ءهتهج نم كلملا دافتسا هنأك راصف «هتقفنب يح هنأل ؛(ةقفنلا َريضحُي

 .عيبملا هبشأف

 .انركذ اّمِل ؛لعجلا ءافيتسال ؛سبحلا هل نإف «قبآلا ٌدار :كلذ نم برقأو

 .نيعلل لصأتسم :ةقفنلا رارمتسا يأ )١(
 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)



 1٥ ةّطَقْللا باتك

AE 
 .ءاوس : مرحلاو لجلا ةطقلو

 EE «سْبحلا لبق طقتلملا دي يف هكالهب ةقفنلا نيد طقسي ال مث

 ا بك هلل يللا دج اكلم
 .(ءاوس :مّرَحلاو لحلا ةطقلو) :لاق

 نأ لإ مرحلا ةطقل يف فيرعتلا بجي :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 اهثطقل لَن الو» :مرحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اا َءيجي

 ."«هدشنمل الإ

 مث ءاهءاكوو ”اهَصافِع فرعا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .لّصف ريغ نم « تس اهفرع
 وم رو

 نم كلاملا كلم ءاقبإ :فيرعتلا دم دعب قّدصتلا يفو ءةطقل اهنألو

 اهرئاس يف امك هُكِلمَيف «دجو

 .فيرعتلل الإ طاقتلالا لحي ال هنأ :ئور ام ليوأتو

 ءابرُغلل هنأ ناكمل ؛هيف فيرعتلا طقسي ال هنأ نايبل :مرحلاب صيصختلاو

 .ًارهاظ

 )١( ةيهبلا ررغلا ۳/۳۹٦.

  (0يراخبلا حيحص ) »)۲٤۳۳.(17هه) ملسم حيحص

 ) )۳.هب دشي يذلا طابرلا وه :ءاكولاو «ةقفنلا هيف نوكت يذلا ءاعولا وه :صاقيلا

 (IVY) ملسم حيحص 2



 ةّطَقللا باتك ۳1٦

 نإف «ةنيبلا ٌميقي ئتح هيلإ ْعَقدُت مل : ةطقللا عَّداف لجر رضح اذإو
3 

 ىف كلذ لع بجي الو «هيلإ اهعفدَي نأ طقتلملل لح : اهتمالع ئطعأ

 . ءاضقلا

 ةنيبلا ميقي ئتح هيلإ َْقدُت مل :ةطقللا ئعّداف لجر رضح اذإو) :لاق

 يف كلذ ىلع ُرّبِجُي الو «هيلإ اهعفدَي نأ طقتلملل لح :اهتمالع ئطعأ نإف
 .(ءاضقلا

 .ربجي :هللا امهمحر "”يعفاشلاو كلام لاقو

 .اهءاعوو ءاهءاكوو ءاهّددعو ءمهاردلا نزو يمسي نأ لثم :ةمالعلاو

 طرتشُيف ,كلِملا يف هعزاني الو ءديلا يف هُعِزانُي ليلا بحاص نأ :امهل

Eةعزانملا مدعل :ةنيبلا ةماقإ طرتشُت الو قعر يال انقل  

 .هجو نم

 يهو «ةجحب الإ قحَتسي الف «كلملاك ءٌدوصقم قح ديلا نأ :انلو

 .ةمالعلا ةباصإ دنع عفدلا هل لوي هنأ الإ «كلملاب ًارابتعا ؛ ةنيبلا

 ءاهصافع فرعو ءاهبحاص ءاج نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."«هيلإ اهعقداف :اهددعو

 .5١"1ص نيقلتلا (۱)

 جاتحملا ينغم ٠٤٠١/١ نيبلاطلا ةضور .ربجي ال هنأ هدنع بهذملا لب (۲)

۲ . 

 ١(. 7719 ملسم حيحص يف بيرق ظفلبو )١7١8(« دواد يبأ ننس )۳(



 1۷ ةّطقللا باتك

 .'ينغ ىلع ةطقللاب قصتي الو ب و ہا 4

 ةنيبلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع 3 وهو ءروهشملاب ًالمع ؛ةحابإلل اذهو

 ثيدحلا ."'«ركنأ نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع

 هنأل ؛يفالخ الب اذهو «ًاقاثيتسا ؛هيلإ اهعفدي ناك اذإ الفك هتم ذخخأيو

 "”هدنع بئاغ ثراول ليفكتلا فالخب ءهسفنل ليفكلا ذخأي

 اذإ ةعيدولا ضبقب ليكولاك «عفدلا ىلع ٌرّبِجُي ال :ليق :هقدص اذإو

 .هقدص

 كلام *اعدوملاو ؛رهاظ انه اه كلاملا نأل ؛ ؛ربجي :ليقو

 . 0( رهاظ

 ."”قالصتلا وه هب رومأملا نأل ؛(ينغ ىلع ةطقللاب قدصتي الو) :لاق

 «(۷۳۸) فسوي يبأل راثآلا «لاقم هدانسإ یفو :لاق ء(۱٤۱۳) يذمرتلا ننس (۱)
 رظنيو ,r ىقهيبلا ننس »)1( ىنطقرادلا ننس )55١(« ىعفاشلا دنسم

 1 ٠۹/٤ ۸. ١ ريبحلا صيخلتلا

 وأ ءامرغلا نيب مسق ثاريم :ةلأسملا ةروصو «هللا همحر ةفينح يبأ نع يأ (۲)

 .ذخؤي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ليفك ثراولا نم الو ميرغلا نم ذخؤي ال :ةثرولا
 . ٤۷۹/٩ ةيانبلا

 .ةطقللا يعدم طقتلملا قّدص يأ (۳)

 .ريدقتلا بسحب :تلق .عدوملا : نيعلا مضب ةب :خسُت يف ةملكلا هذه تطبضو )٤(

 .رهاظ :خسُت يفو (0)

 .ةقدصلا :خسُن يفو (1)



 ےہ

 ةّطَقْللا باتك ۳1۸

 59 س 7 2 2 و

 .اهب عفتني نأ هل ْرِجَي مل : اًينغ طقتلملا ناك نإو

 قدصتيلف :- اهبحاص ينعي  تأي مل نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 “اهب

 .ةضورفملا ةقدصلا هبشأف «ينغ ىلع نوكت ال ةقدصلاو

 .(اهب عفتني نأ هل ْرُجَي مل :ًاينغ طقتلملا ناك نإو) :لاق

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛زوجي :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 عيتناف الإو «هيلإ اهعقداف :اهّيحاص ءاج نإف» :هنع هللا يضر يب ةودح
 .ريسايملا نم ناكو « "اهب

 .هيف هكراشي ينغلاو ءاهل ةنايص ؛اهِعْقَر ىلع هل ًالّمَح :ريقفلل حابي امنإ هنألو
 .صوصنلا قالطإل ؛هاضرب الإ هب ٌعافتنالا حابب الف «ريغلا لام هنأ :انلو

 .لصألا ىلع هءارو ام ئقبيف «عامجإلاب وأ «هانيور اّمِل :ريقفلل ةحابإلاو
 ‹«فيرعتلا ةدم يف هراقتفا لامتحال ؛“ذخألا ىلع لومحم ينَعلاو

 )١( ريبكلا مجعملا «(5845) نابح نبا حيحص .هب قدصتيلف :خسُت يفو )٥٠٠٤(.

 .859/5 زيزعلا (؟)

 .(۱۷۲۲) ملسم حيحص يف هانعمب رظنيو «(۱۷۰۸) دواد يبأ ننس (۳)

 ةدم دعب ينغلل عافتنالا زوجي هنأ :هللا همحر يعفاشلا لاق امع باوج اذه )٤(

 ةطقللا نأ فرع اذإ هنأل ؛اهتنايصو ءةطقللا عفر ىلع ًالماح نوكي ئتح .فيرعتلا

 .هيلإ لوؤت نأ ءاجر ؛اهُعفري :فيرعتلا دعب اهب عافتنالا هل زوجي
 هلم ىف هراغفإ لامل ؛ةطقللا دعا لع لرم "وعلا نأ بارلا ريزو

 ۰ 4/4 ةيانبلا .ئناوتي دق ريقفلاو «فيرعتلا



001 

 ۳۱۹ ةّطَقْللا باتك

 2 4 م ع مآ و

 .اهب عفتني نأب سأب الف : اريقف طقتلملا ناك نإو
 .ًاينغ وه ناك نإو هتجوز وأ «هتبا وأ «هابآ ٌريقفلا ناك اذإ اذكو

 .اهيف هئانغتسا لامتحال ؟؛ اوناوتُي دق ريقفلاو

 .هنذإب ٌرئاج وهو «مامإلا نذإب ناك :هنع هللا يضر يأ غافتناو

 نم هيف اَمِل ؛(اهب عِفَتَي نأب ساب الف :ًاريقف طقتلملا ناك نإو) :لاق

 .هريغ ريقف ىلإ عفدلا زاج اذهلو «نيبناجلا نم رظنلا قيقحت

 وه ناك نإو هّتجوز وأ «هتبا وأ ءهابأ ٌريقفلا ناك اذإ "'ذكو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ لاعت هللاو ءانركذ اّمِل ؛(ًينغ

6 FF 6د 

 .ًاينغ طقتلملا ناك نإو هتجوز وأ هنبا وأ طقتلملا دلاو ىلإ اهفْرَص زوجيو يأ )١(
 ٤۸٤/٩. ةيانبلا



 قاب | باتك ۰

 قابإلا باتك

 هيلع هلف : ًادعاصف «مايأ ةثالث ةريسم نم هالوم ىلع قبآلا 34 نمو

 ak ير 2 و 2
 . هباسحبف : كلذ نم لقأل هدر نإو ءامهرد نوعبرأ : هلعج

 قابلا باتك

 .هئايحإ نم هيف اّمِل ؛ هيلع ئَوقَي نم ىح يف لضفأ هذنخأ قبآلا
 .كلذك :ليق دقف :لاضلا امأو

 5 و و 9 ومس و قمر
 كلذك الو «كلاملا هدجيف «هناكم حربي ال هنأل ؛ لضفأ هكرت :ليقو

 نالا

 «هسفنب هظفح ىلع ٌرِدقَي ال هنأل ؛ناطلسلا ىلإ هب يتأي :قبآلا ذخآ مث

 .ةطقللا فالخب

N eو 0  

 ا قابإلا قبآلا ئلع نَمْؤي ال هنأل ؛ هسبخي دل :لاضلا عفر ولو

2 0 
 .لاضلا فالخب

 هيلع هلف :ًادعاصف «ايآ ٍةث ث ةريسم نم هالوم ىلع قبآلا در نمو) :لاق

 .ناسحتسا اذهو «(هباسحبف :كلذ نم لقأل هدر نإو ءًامهرد نوعبرأ :هلعج

 .لادلاب .عِفذ :خسُت يفو )١(

 .ناطلسلا ىلإ يأ (؟)



 .ه 06909٠ ىو. و و و وأو ىو و GCG وه ولو هيه وو هو ىو ىو ده هو هاو هو هه هى وه 4 ¢

 ©”يعفاشلا لوق وهو ءطرشلاب الإ ءيش هل ّنوكي ال نأ :سايقلاو
 ۰ لاتا لا هبشأف «هعفانمب ٌعربتم هنأل ؛هللا همحر

 «لعجلا لصأ وجو ىلع ا ا ناره الانا الو

 انبج وأف «“اهنود ام بجوأ نم مهنمو «َنيعبرأ بجوأ نَّم مهنم نأ الإ

 .”امهنيب ًاقيفلتو ءاقيفوت ؛هنود اميف :اهّئود امو «رفسلا ةريسم يف نيعبرألا

 ةردان ُةَبسحلا ذإ ءّدرلا ىلع لماح هّلصأ :لعجلا باجيإ نألو
 .سانلا لاومأ ةنايص لصحتف

 .عنتماف «لاضلا يف حمس الو «”عمسلاب :ٌريدقتلاو

 از هنأ ألا تاس لاب اي زد لالا اض: ل الا نالو

 .يفتخي قبآلاو ٠ یراوتی
 ضف وأ «"امهحالطصاب :رفسلا نود اًمع درلا يف "خضرا ردقيو

 )١( دوقعلا رهاوج ۲۹/۱".

 مجعملا «(۲۱۹۳۹) ةبيش يبأ نبا فنصم )١591١(« قازرلا دبع فنصم ()

 .575/7 رابخإلاو فيرعتلا ١577/7« ةياردلا «(40757) ريبكلا

 .اهنود ام ةياورو نيعبرألا ةياور نيب يأ (۳)

 .595/89 ةيانبلا .هللا همحر يعفاشلا لالدتسا نع باوج اذه (5)

 .لاضلا يأ (5)

 .رقس ةا نه لفأل رول اميف هلمجلأ امل ليست ا3ه9)
 .كلاملاو ٌدارلا يأ (۷)



 قاّبإلا باتك ضف

 .يضاقلا يأر ىلإ

 .رفسلا ٍةدم لقأ يه ذإ «ةئالثلا مايألا ىلع نوعبرألا ٌمسقُت :ليقو

 .(امعرو الإ هئميقب هل فق :نيعبرأ نم لقأ مق تناك نو) لاق

 .هللا همحر دمحم لوق اذهو :هنع هللا يضر لاق

 اف اهب يدعلا نل امه رد نوعبرأ هل هللا هيج كيوي وأ لاقو

 .اهنع صقني الف «صنلاب
 هنأل ؛لقألا ىلع حلصلا فالخب «ةدايزلا ىلع حلصلا وجي ال اذهلو |
 .هنم طح

 لاا ولع ا لمح لا نا اخو دفحملو
 .ةدئافلل ًاقيقحت ؛ءيش هل َمّلسيل ؛ٌمهرد صقنيف «كلاملا

 ؛ ئلوملا ةايح يف ٌدرلا ناك اذإ نقلا ةلزنمب :اذه يف ٌرّبدملاو دلولا مأو

 .هكلم ءايحإ نم هيف اَمِل

 نقلا فالخب «توملاب ناقتعَي امهنأل ؛امهيف لعج ال :هتامم دعب در ولو

 نيجوزلا دحأ وأ «هلايع يف وهو «هتبا وأ «ئلوملا ابأ ٌدارلا ناك ولو
 مهلوانتي الو ءةداع ٌدرلاب نوعربتي ءالؤه نأل ؛َلْعُج الف :رخآلا ىلع
 .«باتكلا» قالطإ

 ىلع قبلا دَر نّمو» :هلوق نم «يرودقلا رصتخم يف ءاج ام قالطإ يأ (۱)
 .«ًامهرد نوعبرأ هلعج هيلع هلف....هالوم



 ۳۲۳ قائإلا باتك

 . هيلع ءيش الف : هدر يذلا نِم بأ نإو

 هدي يف ةنامأ هنأل ؛(هيلع َءيش الف :هّدر يذلا نم َقَبَأ نإو) :لاق

 .ةطقللا ىف هانركذ دقو «دهشأ اذإ اذه نكلو

 وهو «هل يش ال هنأ : سلا ضعب يف و :هنع هللا يضر لاق

 .كلاملا نم عئابلا ونعم يف هنأل ؛ًاضيأ ٌحيحص
 سمس وع 82 ن و 0 - 5

 عئابلا ةلزنمب «لعجلا يفوتسي ىتح قبآلا سبحي نأ هل ناك اذهلو

 .نمثلا ءافيتسال عيبملا سبحي

 .انلق اّمِل ؛هيلع ءىش ال :هدي ىف تام اذإ اذكو

 ىف امك «قاتعإلاب ًاضباق راص :"اهَيِقَل امك ايلوملا هقتعأ ولو : لاق

 .ئرتشملا دبعلا

 .هل لدبلا ةمالسل ؛دارلا نم هعاب اذإ اذكو

 تحت لخدي الف ءهوجو نم عيب هنكل :عيبلا مكح هل ناك نإو ٌدرلاو
 .زاجف «“ضبقي مل ام عيب نع دراولا يهنلا

 )١( ةيانبلا .يرودقلا خسن يأ 491/9.

 .يدعس ةيشاح .لصألا باتك نم ةلأسملا هذهو « هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۲)

 .54 5/9 ةيانبلا .هتاقل تقو هضبقي نأ لبق هقتعأ يأ (۳)

 ةياردلا بحاص كلذكو ٠٤۷١/۳ ةيارلا بصن بحاص انه هجرخي مل (5)

 .ًابيرق يتأيسو 2١05/7 ةياردلا «77/8 ةيارلا بصن :عويبلا يف هاجّرخو ؛5



 قاب | باتك ٤

 .هدریل هذخأي هنأ دهشي نأ : هْذَخَأ اذإ ىغبنيو

 و ىو 51 ملا 5

 . نهترملا ىلع لعجلاف : انهر قبآلا ناك نإو

5 5 2 5 ۴ 

 . . : هنم رثكأ تناك نإف .هنم لقأ وأ «نْيدلا لثم هتميق تناك اذإ اذهو

 .(هدريل هذخأي هنأ دهشُي نأ :هّذخخأ اذإ يغبنيو) :لاق

 .هللا امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ لوق ىلع هيلع "هيف منح ُداهشإلاف
 َكْرَت نأل ؛امهدنع هل لعج ال :ذخألا تقو دهشي مل نم هدر ول ئتح

 هَبُهَّنا وأ ءذخآلا نم هارتشا اذإ امك راصو 5206 هنأ ةرامأ داهشإلا

 هنأ دهشأ اذإ الإ ءهسفنل هدر هنأل ؛هل لعج ال :هالوم ىلع هّدرف ءهّئرَو وأ

 .نمثلا ءادأ يف ٌعربتم وهو «لعجلا هل نوكيف :هّدريل هارتشا

 .(نهترملا ىلع لعجلاف :ًانهر قبآلا ناك نإو) :لاق

 لیاره اال د[ هت يو را هكر ا
 .هيلع نوكيف «ةيلاملا ءايحإ ةلباقمب

 :كتوملاب لطي ال نهرلا نالا :ءاوس. :ةدعبو «نحارلا ةايح ىف ةرلاو

 :هنم َرثكأ تناك نإف «هنم لقأ وأ ءنْيَدلا لثم هّيميق تناك اذإ اذهو) :لاق

 نيحيحصلا ظفل امأ «ةبراقتم ةددعتم ظافلأب اهريغو ةتسلا بتكلا ىف درو ىهنلا اذهو

 ئتح» :ظفلبو ««هيفوتسي ئتح هعب الف «ًاماعط عاتبا نم» :وهف 0o) 5 الك :خ)

 .لاقم هدنس يفو ٠ (1904) طسوألا مجعملا يف فلؤملا ظفلب ءاجو «ةضبقي

 .ذخآلا ىلع يأ :هيلع :ئنعمو «قبآلا يف يآ )١(

 .هّيلام ييح :خسُنلا بلاغ يفو (1)



 Yo قاب | باتك

 . نهارلا ىلع ىقابلاو «هيلع نيّدلا ردقبف

 ةومشملا ردفلاب قلع هح نال 4(نمازلا لغ يفالاو هلع نيدلا ردقف
 .ءادفلاب ةيانجلا نع هصيلختو «ءاودلا نمثك راصف

 .نيدلا ءانقق ناتا نإ ارلوملا لعق ءانويدف ناك نإَو
 و 04 م 7 2 7 0

 كلملاو «كلملا ةنؤم هنأل ؛ءامرغلل يقابلاو «لعجلاب ىب :عيب نإو

 .هل رقتسُي نم ئلع بجتف «فوقوملاك :هيف

 .هيلإ ةعفنملا دوَعل ؛ءادفلا راتخا نإ ايلوملا ايلعف :ًايناج ناك نإو

 .مهيلإ اهِدَْعل ؛عفدلا "”راتخا نإ :ءايلوألا ئلعو

 دعب هتبه يف بهاولا ّعَجَر نإو هل بوهوملا ئلعف :ًابوهوم ناك نإو
 هل بوهوملا كرنب لب «درلاب تّلصَح ام بهاولل ةعفنملا نأل ؛ٌدرلا

 .درلا دعب هيف فرصتلا

 .هكلم ةنؤم هنأل ؛هلام يف لْعجلاف :يبصل ناك نإو

 هللاو «هيف درلا ئلوتي يذلا وه هنأل ؛هل لْعَج الف : هّيصو هدر نإو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

 ê د د6 ¢

 «هصيلختو «نهارلا ىلع يقابلاو «هنيد ردقب نهترملا ىلع كلذ بجي ثيح )١(
 ردقب نهترملا ىلع بجي ءادفلا نإف ءءادفلاب ةيانجلا نع نوهرملا دبعلا صيلخت يأ

 .497/8 ةيانبلا .لعجلا كلذكف «نهارلا لع يقابلاو «هنيد

 .495/ ةيانبلا .ئلوملا يأ (۲)



 دوقفملا باتك ۳۲٦

 دوقفملا باتك

 : تيم مآ وه يحأ مّلعُي ملو « عضوم هل افرع ملف ٠ لجرلا باغ اذإ
 - مس ا

 . هّقَح يفوتسيو «هيلع موقيو هلام ظفحَي نم يضاقلا بص

 دوقفملا باتك

 مآ وه يح أ مّلعُي "ملو «عضوم هل فرعي ملف «لجرلا باغ اذإ) :لاق
 ا

 .(هقَح يفوتسيو «هيلع موقيو هلام ظفحَي نم يضاقلا بص : تيم

 هذهب دوقفملاو «هسفنل رظنلا نع زجاع لكل ًارظان بص يضاقلا نأل

 مئاقلاو ءهلامل ظفاحلا بص و ‹«نونجملاو يبصلاك راصو «ةفصلا

 .هل ٌرَظَن :هيلع

 َرقأ يذلا ني دلاو هتالَغ ضبقي هنأ هيف ءافخ ال :هقح يفوتسي : هلوقو

 .ظفحلا باب نم هنأل ؛هئامرغ نم ميرغ هب

 .هقوقح يف ليصأ هنأل ؛ هدقعب بجو ٍنْيَد يف ميصاخيو

 و ءراقع يف هل بيصن يف الو دوقفملا هآلوت يذلا يف ٌمصاخي الو

 ليكو وه اإ «هنع ٠ بئان الو ءيكلامب سيل هنأل ؛لجر دي يف ضورع

 .يضاقلا ةهج نم ضبقلاب

 .الو : خس يفو قرد

 .نيدلا ضبقيو يأ )١(



 ضخ دوقفملا باتك

 . هلام نم هدالوأو «هتجوز ئلع قفنيو

 ضبقلاب ليكولا يف فالخلا امنإ «يفالخ الب «ةموصخلا ُكِلمَي ال هنإو
 .نيدلا يف كلاملا ةهج نم

 .بئاغلا ئلع ءاضق هب مكحلا نمضي :كلذك ناك اذإو

 .هيف لهتجم هنأل ؛هب ئضقو «يضاقلا هآر اذإ الإ زوجي ال هنإو

 طفح هيلع ردعت هنأل ؛يضاقلا هعيبي :داسفلا هيلع فاخي ناك ام مث

 عملا تعي هل القتل فاحت كروم

 ال هنأل ؛اهريغ يف الو ءةقفن يف داسفلا هيلع فاخي ال ام عيبي الو

 «ةروصلا ظفح كر هل عسي الف هلام ظفح يف الإ بئاغلا ىلع هل ةيالو

 .نكمم وهو

 .(هلام نم هدالوأو «هتجوز ىلع قفنیو) :لاق

 “دالولا ةبارق عيمج معي لب Ue اذه سيلو

 ءاضق ريغب هترضح لاح هلام يف ةقفنلا قيعتسي اا :لصألاو

 .ةناعإ نوكي ٍذئنيح ءاضقلا نأل ؛هتبيخ دنع هلام نم هيلع قي : يضاقلا

 نم هيلع فني ال :ءاضقلاب الإ هترضح يف ةقفنلا قحتسي ال نم لکو

 بئاغلا ئلع ءاضقلاو «ءاضقلاب بج لئنيح ةقفنلا نأل ؛ هتبيغ ىف هلام

 .نولع نإو تادجلاو ءاولفس نإو دالوألاو ءالع نإو دجلاو بألا يأ )١(



 ٠ هو هو و هو اه و و اه و واو هو هاهو و دوله ا .» هو هه هو هاو اه. هى و اه GG ¢ ¢ ¢ ¢ 4 4 ىو ¢ ¢ ¢ ¢ هه

 روكذلا نم 'تضكلاو: «زابكلا نم تانإلاو. ناخضلا ٌدالوألا لوألا نف

 .رابكلا

 .ةلاخلاو لاخلاو «تخألاو خألا :يناثلا نمو

 موعطملا يف مِهَقَح نأل ؛ٌريناندلاو مهاردلا :هدارم :هلام نم :هلوقو
 ىهو « ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي :هلام يف كلذ نكي ي مل اذإف «سوبلملاو

 .نادقتلا

 .بورضملاك ءةميق ملصَي هنأل ؛مكحلا اذه ىف امهتلزنمب :ٌريثلاَو

 “فني :ًانيد وأ ةعيدو تناك نإف «ىضاقلا دي ىف تناك اذإ اذهو

 حاكتلاو «ةعيدولاو نّيّدلاب نيم نويدملاو ٌعدوملا ناك اذإ امهنم مهيلع
 :بسشلاو

 الف :نّيرهاظ اناك نإف «يضاقلا دنع "”نّيرهاظ انوكي مل اذإ اذهو

 .رارقإلا ىلإ ةجاح

 :بسنلاو حاكتلا وأ ءُنْيَدلاو "”ةعيدولا :ًارهاظ امهدحأ ناك نإو
 و

 .حيحصلا وه اذه ءرهاظب سيل امب ٌرارقإلا طرتشي

 ی :لوهجملل ينبملاب خسن د يف تطبضو « يضاقلا يأ )١(

 .كلذك بسنلاو حاكنلاو ااو ًائيش ةعيدولاو نيدلا لج قرف

 ريدقلا حتتف يف ةيادهلا صن د ءاجو «خلا .ةعيدولا رابتعاب :ةدايز قالطلا ة ةححسن يفو فرفز

 ناك نإ يأ :507/4 ةيانبلا يف لاق .خلا... ةعيدولا :امهّدحأ هدنع ٌرهاظلا ناك ولو ٥

 .رهاظب سيل امب رارقإلا طرتشي :بسنلاو حاكنلا وأ نيدلاو ةعيدولا يضاقلا دنع رهاظلا



 ۳۲۹ دوقفملا باتك

 .هتأرما َنيبو هتیب قرفي الو

 نمضي :يضاقلا رمأ ريغب نيدلا هيلع نم وأ «هسفنب ٌعدوملا عفد نإف

 .هبئان ىلإ الو وحلا بحاص ىلإ ی نأ ام هنأل ؛نويدملا اربي الو ءعدوملا

 .هنع بئان يضاقلا نأل ؛ يضاقلا رمأب عقد اذإ ام فالخب

 ةو خاج اناك وأ هاما احا ثويدملاو ٌعدوملا ناك نإو

 نزيل لك اهنا اقفل رهو لح توق اع تح لك افلا لك

 .دوقفملل َرَخآ لام يف بجت :لاملا اذه

 .(هتأرما نيبو هتیب قرفي الو) :لاق

I» 95 (1)نيبو هنيب يضاقلا قرفي :نينس عبرأ ئضم اذإ :هللا همحر كلام لاقو لک 7  
 , 9 ا ا اح 2 2> 93

 .تءاش نم جوزتت مث «ةافولا ةدع دتعتو «هتأرما

 "ا ةنيدملاب نجلا هاوهتسا يذلا يف ئضق اذكه هنع هللا يضر َرمع نأل

 اماما هن کو

 ًارابتعا ؛ةدم يضم دعب امهنيب يضاقلا قرفيف «ةبْيَعلاب اهقح ّعَنَم هنألو

 نم عبرألا :امهنم َرادقملا "ذخأ رابتعالا اذه دعبو ءَّوّتعلاو ءاليإلاب

 .نيهبشلاب المع ؛ةّنعلا نم نينسلاو «ءاليإلا

 ١( يشرخلل ليلخ حرش رظني ١594/5.

 ةياردلا «(11/55) روصنم نب ديعس ننس )١7770(« قازرلا دبع فنصم (۲)
1/7 1. 

 .هللا همحر كلام مامإلا يأ (۳)



 6٠ ٠ . و ء.او اد. دعاه . اه و و ده هده. هاه د. ده ده ا. هو ده اه هاو واهو ده د. هده هاهو QQ هو ههه

 ئتح هثأرما اهنإ» :دوقفملا ٍةأرما يف ملسو هيلع هللا ئلص هلوق :انلو
 .'«نايبلا اهيتأي

 - ١ 5 ا 3 4 1 8 8 ي و 95

 نیبتسی ىتح ریصقلف ت ارا ي اوف دعا يضر ىلع لوقو
 ۳ داط أ

 . و توم

 یا قرر نايبلل ًانايب جرح ه2.

 ريح يف توملاو «ةقرفلا جوت ال ةبيعلاو نهو َفِرُع حاكنلا نألو

 .كشلاب ٌحاكنلا لاري الف «لامتحالا

 "نع هللا يضر يلع لوق ئلإ عَجَر هنع هللا يضر ٌرمعو

 يف ربّتعاف «ةيلهاجلا يف ًالَّجَحُم ًاقالط ناك هنأل :ءاليإلاب َربتعم الو

 .ةقرفلل ًابجوم ناكف الجم عرشلا

 در ادب لك املك ر ر ا الكلاب لو

 )١( ةياردلا «ركنم ثيدح وهو :لاق «(7859) ينطقرادلا ننس ۲/٠٤١.

 )١۱۲۳۳۰(. قازرلا دبع فنصم (۲)

 .هرأ مل :هنع هللا يضر رمع عوجر امأ : ١57/7 ةياردلا يف لاق (۳)

 ةيادهلا ثيداحأ يجرخم 479/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا بقعت دقو

 :دارملا امنإو «صبرتلا ةدم ديدحت مدع يف يلع لوق ىلإ رمع عوجر :دارملا سيل هنأب

 .ةدعلا يف جوزتلا يف يلع لوق ىلإ عجر رمع نأ

 .ةبوألا :خسُت يفو (5)



 ۳۳۱ دوقفملا باتك

 ا ےس ا ه2 6

 . هتومب انمكح : دلو موي نم ةّنس نورشعو ةئام هل مَن اذإف

3 1 0 
 . تقولا كلذ ىف نيدوجوملا هتثرو نيب هلام مسقو .هثأرما تدتعا و

 و 2 0 5 57

 .هنم ثري مل : كلذ لبق تام نمو

 o 2 5 وع ر

 .هدقف لاح ىف تام ٍدحأ نم دوقفملا ثري الو

 .(هتومب انْمَكَح :َدِلَو موي نم ةّنَسس نورشعو ةئام هل مَ اذإف) :لاق

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو :هنع هللا يضر لاق

 .نارقألا تومي رّدقي :بهذملا رهاظ يفو

 .ٍةّنَس ةئامب :هللا همحر فسوي يبأ نع يوزملا يفو

 .نيعستب مهضعب هردقو

 س نتت ردك نأ ققرالاو «ءيشب رّدقي ال نأ :سيقألاو

 .""تقولا كلذ نم ةافولا ةَّدِع (هّتأرما تّدتعا) :هتومب مكح اذإ (و) :لاق

 يف تام هنأك «(تقولا كلذ يف نّيدوجوملا هيثرو نيب هلام مسقو)
 .يقيقحلاب ٌربتعم يمكحلا ْذإ « ةنياعم تقولا كلذ

 هتومب مكَحُي مل هنأل ؛("”هنم ثري مل :كلذ لبق تام نّمو) :لاق
 هموم ناخ تناك اد ابك اضف ایف

 .(هدّقف لاح ىف تام ٍدحأ نم ٌُدوقفملا ثري الو) :لاق

 .توملاب مكحلا تقو نم يأ )١(

 .دوقفملا نم يأ (۲)



 دوقفملا باتك ۲۲

 .٠ ها و و او و اواو ىو. هه و اواو د. و هاو وأو هه هو هاه اه هه هه هاه هو هو هاو ىو واهو واو او ¢ اوله

 و 2 2 ت

 حلصُي ال وهو «لاحلا باحصتساب :تقولا كلذ يف ايح هءاقب نأل

 .قاقحتسالا ىف ةجح

 :ىضوملا تامو: قفل ”يطوأ ول كالذكو
 و يس ريب مہ و 3 اچ 3 ۰ 7

 صقتني هنكلو «هب بجحي ال ثراو ٍدوقفملا عم ناك ول هنأ :لصألا مث

 .ىقابلا فقويو :ةييصتلا لقأ ْئّطعُيف : ب د

 ٤ ا د

 .الصأ ئطعي ال :هب بجي ثراو "”هعم ناك نإو

 ا ك

 «نبا تنبو «نبا نباو ءدوقفم نباو «نيتنبا نع تام لجر : هّنايب

 7 2 1 o 8 و

 ناتتبالا تَبَلَطو «نبالا ٍدقف ىلع اوقداصتو «يبنجألا ري يف لاملاو

 .رخآلا فصنلا فقويو «هب رقيتم هنأل ؛فصنلا نايطعتف :ثاريملا

 الف ءايح ناك ول دوقفملاب نوّبجحي مهنأل ؛نبالا دلو ئطعي الو

 .كشلاب ثاريملا نوقحتسي
 7 هام ما -

 .ةنايخ هنم ترهظ اذإ الإ « يبنجألا دي نم ا الو

 و ت 3 ن

 هيلع ام ىلع ءٍدحاو نبا ثاريم هل فقوي هنإف «لّمحلا :اذه ٌريظنو

 .ئوتفلا

 .دوقفملاب يأ (۱)

 .فوقوملا فصنلا يأ (۳)



 فر دوقفملا باتك

 ا ره لو لاخي طب أل ناك نإ: رَكلا تراو ةعف ناك قلو

 طم ال :لمحلاب طب نیم نآكأذإو «ةبيطن لک نط
 :دوققملا امك هه نعيتلل 6 لقألا لطب اهدي ري نمش ناك إو

 «باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءاذه نم متأب «يهتنملا ةيافك» يف انحش دقو

 .بآملاو عجرملا هيلإو

 د6 داع ¢ ¢ د



 ةكرشلا باتك ٤

 ةكرشلا باتك

 . دوقع ةكرشو «كالمأ ةكرش : نابْرَض : ةكرشلا

 امهدحأل زوجي الف : اهنايرتشي وأ «نالجر اتري ”ريعلا : كالمألا ةكرشف

 ا بيصن يف امهنم ردحاو لكو «هنذإب الإ رَخآْلا بيصن يف فرصتي نأ

 ةكرشلا باتك

 نولماعتي سانلاو َثِعب ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأل ؛ةزئاج ةكرشلا

 as ءاهب
 .دوقع ةكرشو «كالمأ ةكرش :نابرَض :ةكرشلا) :لاق

 امهدحأل زوجي الف :اهنايرتشي هدأ «نالجر اهرب د نيعلا :كالمألا ةكرشف

 بيصن يف امهنم رلحاو لكو 2 ©”هنذإب الإ رخآلا بيصن يف فرصتي نأ

 ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نأ هنع هللا يضر بئاسلا يبأ نب بئاسلا نعف )١(

 هيلع هللا ئاص يبنلا لاقف «هءاج حتفلا موي ناك املف «ةراجتلا يف مالسإلا لبق هكراش

 دمحأ دنسم .«يرامُي الو ءيرادُي ال ناك «يكيرشو يخأب ًابحرم» :ملسو
 لاق «(۲۲۸۳) هجام نبا ننس «هنع تكسو :«(4801) دواد يبأ ننس )٠٥٥۰٥(«

 .«ًاريثك ًافالتخا هدانسإ يف فلتخا دق» :۱۸۸/۷ دواد يبأ ننس راصتخا يف يرذنملا
 ٤۹/۳. ريبحلا صيخلتلا ٤۷٤/۳ ةيازلا بصن رظنيو «ها

 نامي الو «فِلاخي ال «ةلماعملا يف لهس يأ :«يراَمُي الو «يرادُي ال» : ونعمو

 .مصاخی الو «لواجي الو

 .هرمأب :خسُت يفو )۲(



 Yo ةكرشلا باتک

 . ىبنجألاك : هبحاص
 و و

 .لوبقلاو باجيإلا : اهثكرو «دوقعلا ةكرش : ىناثلا برضلاو
 وو ا a و 9 ١

 .هوجولا ةكرشو « عئانصلا ةكرشو «ناثعو «ةضواقم : هجوأ ةعبرأ ئلع يهو

 .(يبنجألاك : "هبحاص

 اذإ امك ء«"باتكلا» يف روكذملا ريغ يف ققحتت ةكرشلا هذهو
 ر ا طلتخا و اهاكلم وأ نر ا

 .جَرحب الإ وأ ءًاسأر زييمتلا عنمي ًأطْلَخ امهِطْلَخِب وأ ءامهدحأ عْنص

 ريغ نمو «روصلا عيمج يف هكيرش نم هبیصن امهدحأ عيب زوجيو

 «هنذإب الإ زوجي ال هنإف : طالتخالاو طْلَخلا ةروص يف الإ «هنذإ ريغب هكيرش
 .«يهتنملا ةيافك» يف قرفلا اًنيِب دقو

 «(لوبقلاو باجيإلا :اهُّتكرو «دوقعلا ةكرش :يناثلا ٌبرضلاو) :لاق
 .تلبق :رخآلا لوقيو ءاذكو اذك يف كثكراش :امهدحأ لوقي نأ وهو

 ؛ةلاكولل ًالباق ةكرشلا َدْفَع هيلع ُدوقعملا فّرصتلا نوكي نأ :هطرشو
 :هنم بولطملا همكح قدحتف اهني اك رشم: فرصتلاب دافتسب اه نوكيل

 «عئانصلا ةكرشو «ناتعو «ةضوافُم :هجوأ ةعبرأ ىلع يهو) :لاق مث

 .هوجولا ةكرشو

 .رخآلا :خسُت يفو )١(

 .9//011 ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .ةبهلا لوبق :باهتالا (۳)

 .امهالام :خسُن يفو (4)



 ةكرشلا تاك ۳۳٦

 ءامهلام ىف نايواستيف «نالجرلا ةلرتشي نأ ىهف : ةضوافملا ةكرش امأف ٠  + eين 0

 .امهنيدو ءامهفرصتو

 ]١- ةضوافملا ةكرش : [

 ءامهلام يف نايواستيف «نالجرلا ةلرتشي نأ يِهف :ةضوافملا ةكرش امأف

 لك ضف «تاراجتلا عيمج يف ةماع ةكرش اهنأل ؛ (امهنيدو ءامهقرصتو

 .ةاواسملا نم يه ذإ «قالطإلا ىلع «هبحاص ىلإ ةكرشلا رمأ امهنم راحاو

 : '"”ههلئاق لاق

 اوُداس مِهّلاَهَج اذإ ةارس الو مهل ةاَرس ال ئضوف سانلا حصي ال

 يف كلذو «ءاهتناو ءادتبا ةاواسملا قيقحت نم دب الف «نُيواستم يأ

 .هيف ةكرشلا حصن ام نب اولا

 .هيف ةكرشلا حص ال اميف لضافتلا ٌربتعُي الو

 :رخآلا هكلمي ال ًافرصت امهدحأ كلم ول هنأل ؛"”فّرصتلا يف اذكو
 .يواستلا تافل

 ينب نم «يلهاج ينامي رعاش ءورمع نب ةءالم همسا «يؤوألا هّوفألا وهو )١(

 «هموق ديس ناك ءنائسألا رهاظ ءنْيَتفَشلا ظيلغ ناك هنأل ءهوفآلاب بقل :اولاق ءدْوأ
 يفوت « ....سانلا حّلصي ال :اهنم يتلا هئايبأ هرعش رهشأ نمو «مهبورح يف مهتدئاقو
 مالعألا ۲۲۳/۱ ةبيتق نبال «ءارعشلاو رعشلا يف امك «داليملا لبق ٠١ ةنس وحن

 .ءارعشلاو رعشلا يف ٌروكذم تيبلاو ۳

 .فرصتلاو لاملا يف يواستلا طرتشي يأ «لاملا يف كلذو :هلوق ىلع فطع (۲)



 ۷ ةكرشلا باتك

 ه6 هه و. واو و او هاه هاه واه GGG ده هه وو هج هوا. GQ QQ QQ هله

 ومو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ نيب امل ۽ ني دلا يف اذكو

 وهو «زوجت ال :سايقلا ىفو ناسا 4 اندنغ 0 ةكرشلا هذهو

 . هللا همحر (9 عفاشلا لو

 ؟ةضوافملا ام فرعأ ال :هللا يضر كلان لافو

 ةلافكلاو «سنجلا لوهجمب ةلاكولا تَّمضت اهنأ :سايقلا هجو

 اداب تلد لو «لوهجمب

 مظعأ هنإف ءاوضواف» :ملسو هيلع هللا یلص ا :ناسحتسالا دو

 .(ةكربلل

 ا اقا و «ريك ريغ نه هيلو تاع کز

 .ةبراضملا يف امك « اع دليَحتم

 تح «ٌماوَعلا ِمْلِع نع اهطئارش دبل ؛ةضوافملا :ةظفلب الإ ٌدِقعنت الو
 .ىنعملا وه َربتعملا نأل ؛ٌزوجت :هيضتقت ام عيمج "ايب ول

 .نيدلا يف يواستلا طرتشُي يأ «لاملا يف كلذو :هلوق ىلع فطع ًاضيأ )١(

 .506/7 بلاطملا ئئسأ (۲)

 . ٠٠٠ص نيقلتلا .ةضوافملا يف ليصفت ةيكلاملا دنعو ٠٠۲/٤ ةنودملا (")

 ثالثا :ًاعوفرم (۲۲۸۹) هجام نبا یورو «هدجأ مل : ١55/7 ةياردلا يف لاق (5)

 .«عيبلل ال «تيبلل ريعشلاب ربلا طلخو «ةضوافملاو «لجأ ىلإ عيبلا :ةكربلا نهيف

 .اهولّماعت :خسُت يفو (0)

 .ةينثتلاب (0



 ةكرشلا باتك ۳۴۸

 .نييمذ وأ نّيَملسم «نّيلقاعلا «نّيريبكلا «نيّرحلا نيب ٌروجتف
 و

 نيب الو «غلابلاو يبصلا نيب الو «كولمملاو رحلا نيب زوجت الو
 .رفاكلاو ملسملا

 ؛(نییمذ وأ نيملښم ‹ءنيلقاعلا ‹ نيريبكلا «نيرحلا نيب زوجتف) :لاق

 نلف امل اا ت اسم الار اناك اههدخا ناك ناو
 و

 ؛(غلابلاو يبصلا نيب الو «كولمملاو ّرحلا نيب زوجت الو) :لاق

 «ةلافكلاو فّرصتلا كلمي لقاعلا غلابلا ًرحلا نأل ءةاواسملا مادعنال

 كليب هل ؟ريفلاو لولا :نذإب ذل[ اهم ادخار كلم ألا كولمتلاو

 .يلولا نذإب الإ فرصتلا كلمي الو «ةلافكلا
 و

 ٍدمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو «(رفاكلاو ملسملا نيب الو) :لاق

 .ةلافكلاو ةلاكولا يف امهنيب يواستلل ؛زوجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 *يعفاشلا نيب ةضوافملاك ءامهدحأ E ف ةدايزب ربتعم الو

 ."”ةيمستلا كورتم يف فّرصتلا يف ناتوافتيو «ةزئاج اهنإف : يفنحلاو

 ءحصت ال ةبسنلا هذهو «هللا همحر يعفاشلا مامإلل ةبسن «يوعفشلا :خسُن يفو )١(

 هخيش ةخسن نأ ينيعلا ركذو 2075/9 ةيانبلا .بهذملا يعفاشلا :لاقي نأ باوصلاو

 .يفنحلاو يعفاشلا نيب :اذكه «ةحصلا ىلع تءاج ةيادهلا نم ينامكرتلا نبا ءالعلا

 ةمرحب لوقلا نم فّئصملا هحّجرو هدمتعا ام ىلع ءانب اذه ءادمع يأ (؟)

 «يتأيس امك «هريغ ركذي ملو «حئابذلا باتك يف هرّرق ام وهو ءادمع ةيمستلا كورتم



 ۳۳۹ را تاه

 .ةلافكلاو «ةلاكولا لع دقعنتو
 و 2

 .ةكرشلا ئلع نوكي : امهنم ٍدحاو لك هيرتشي امو

 .دوقعلا نم زئاجلا ىلإ يدتهي ال يمذلا نأل ؛"'هركي هنأ الإ

 لاملا سأرب ئرتشا ول يمذلا نإف ءيفّرصتلا يف يواست ال هنأ :امهلو

 .حصي ال :ٌملسم اهارتشا ولو حص :ٌريزانخ وأ ارومخ

 مادعنال ؛نيبتاكملا نيب الو «نّييبصلا نيب الو «نّيدبعلا نيب زوجي الو
 .ةلافكلا ةحص

 يف كلذ طّرتشي الو ءاهِطْرَش اقفل ةضوافملا حرصت مل عضوم لك يفو
 دقو ءًاصاخ نوكي دق وه ذإ «نانعلا طئارش عامجتسال ؛ًانانع ناك :نانعلا

 .ًاماع نوكي

 .(ةلافكلاو «ةلاكولا ىلع دقعنتو) :لاق

 .هاّنيب ام ىلع «لاملا يف ةكرشلا وهو ءدوصقملا قَقَحتِلف :ةلاكولا امأ

 و تارا يشار فوق انيق لاو انما تتلف + ةلاقكلا انآو

 ا ارت ااا و
 ةكرشلا ارلع نوكي امی د حناو لک رتب اتو لاف

 نايري هللا امهمحر ًادمحمو ةفينح ابأ نأ بهذملا بّثَك نع ًالقن كانه تقلع ينكلو
 يفنحلا نيب ةكرشلا يف ًالصأ لاكشإ الف هيلعو هللا همحر يعفاشلا لوق وهو «لِحلا
 .ملعأ هللاو «كلذ يف يعفاشلاو

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .يمذلل ملسملا ةكراشم يأ )١(



Eةكرشلا باتك  

 . مهئوسكو ؛هلهأ ًماعط الإ

 : كارت رتشالا هيف حصي امع ًالدب نويدلا نم امهنم ٍدحاو لك ُمزلي امو

 .هل ماض ٌرَخآلاَف

 .هتوسك اذكو .(مهّتوسكو «هِلهآ ماعط الإ

 اقم هداف انهنم داو لکو 1 ةاداسسعلا قبلا ىق ؛مادإلا اذكو

 يف هانثتسا ام الإ ءامهئارشك :امهدحأ ءارش ناكف «فرصتلا يف هبحاص

 ناف رو رشا ةضزافملا نع ك نال ناجا وهو ««باتكلا»

 iS Sk «عوقولا ةمولعم ةبتارلا ةجاحلا

 رور هن نف ءءارشلا نم دب الو «هلام نم

 نيب امِل ؛ةكرشلا ئلع نوكي نأ :سايقلاو
 :هبحاصو «ةلاصألاب :يرتشملا :ءاش امهّيأ نمثلاب ذخأي نأ عئابللو

 .ةلافكلاب

 نم هيلع ًانْيَد ئضق هنأل ؛ئدأ امم هتصحب يرتشملا ىلع ليفكلا عجريو

 .امهنيب ككرتشم لام
 ل 4 : و ۴
 هيف حصي امع الدب نويدلا نم امهنم ٍدحاو لك مزلي امو) :لاق

 .ةاواسملل اقيقحت ؛(هل ماض ٌرَخآلاف :كارتشالا
 و 2 و

 .راجئتسالاو «عيبلاو «ءارشلا : هيف كارتشالا حصي اممف

 ءدمعلا مد نع حلصلاو «ٌعلخلاو «حاكنلاو «ةيانجلا :رّخآلا مسقلا نمو

 .ةقفنلا نعو



 ا ةكرشلا باتك

 . همزلي ال : الاقو

 ةفينح يبأ دنع هّبحاص مزل :يبنجأ نع لامب امهدحأ لفك ولو) :لاق
 .هّللا همحر

 «نوذأملا ٍدبعلاو «يبصلا نم حصي ال اذهلو ٌعّربت هنأل ؛(همزلي ال :الاقو

 ةلافكلاو «ضارقإلاك راصو .ثلثلا نم حصي :ضيرملا نم َرَدص ولو

 .سفنلاب

 بجوتسي هنأل ؛ءاقب ةضواعمو «ءادتبا عّربت هنأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 0 [:رظنلابف ةا ةلافكلا تناك اذإ هغ لوقكملا ىلع يدؤي امب نامضلا

 .هركذ نمم حصت مل :ءادتبالا ىلإ رظنلابو «ةضوافملا هنمضتت : ءاقبلا

 حبت "”اهنأل ؛سفنلاب ةلافكلا فالخب «ضيرملا نم ثلثلا نم حصتو
 .ءاهتناو ءادتبا

 :مّلس ولو «هّبحاص مرلي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعف :ضارقإلا امأو
 هيف حصي ال تح «لدبلا مُكح ال ا «ةراغإ وف

 .ةضواعم ققحتي الف «لجألا

 مادعنال ؛حيحصلا يف «هبحاص مزلت مل :هرمأ ريغب ةلافكلا تناك ولو

 .ةضواعملا ينعم

 و

 .ةلافكلا يأ (۱)



EYةكرشلا باتك  

E 1 EE a 

 ىلإ لصوو «هل بهو وأ ءةكرشلا هيف حصت الام امهدحأ ثرو نإو

. 
 ًانانع ةكرشلا تراصو :ةضواقملا تلظب : هدي

 و 2 5 3

 . ةضوافملا سفت الو «هل وهف : اضْرَع امهدحأ ثرو نإو

 .دّيقملا ىلع لومحم :«"”باتكلا» يف باوجلا ّقّلطمو

 همحر ةفينح يبأ دنع ةلافكلا ةلزنمب :كالهتسالاو بصغلا نامضو
 .ءاهتنا ةضواعم هنأل ؛هلل

 لصوو «هل بهو وأ «ةكرشلا هيف ٌحصت الام امهدحأ ثرَو نإو) :لاق

 اف ةاوانسملا تازلا نانا ةكرشلا تراضز-ةضرافملا لطب ذي لآ

 .ءاقبو ءادتبا هيف طْرَش يه ذإ «لاملا س أر حلصي

 الإ هَقَح يف ببسلا مادعنال ؛هباصأ اميف هكراشُي ال َرَخآْلا نأل اذهو

 .هيف طرشب تسيل ةاواسملا نإف «ناكمإلل ًانانع بلقنت اهنأ
 .مزال ريغ هنوكل ؛ ءادتبالا مكح :هماودلو

 :(ةضوافملا ديف الو هل ويف : افرع امهدحأ ت رو نإو) :لاق

 هللاو «هيف ةاواسملا طرشت الف «ةكرشلا هيف حصت ال هنأل ؛ٌراقعلا اذكو

 .ملعأ ئلاعت

 2 د ع

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ ۹/٥۳٠.



Er لصف 

04 2 

 لصف

 ةَقِفاَنلا سولفلاو ءريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا ٌدِقعنت الو

1 
 لصف

 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحّلصَي اميف

 (ةمِاَللا سولفلاو «ريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا ٌدقعنت الو) :لاق

 اذإ ًاضيأ نوزوملاو ليكملاو ضوُرُعلاب زوجت :هللا همحر "كلام لاقو

 .دوقنلا هبشأف «مولعم لام سأر ىلع ْتدِع اهنأل ؛ ادحاو سلا ناك

 «نّمضي مل ام حبر نم اهيف اّمِل ؛اهابأي سايقلا نأل ؛ةبراضملا فالخب
 .عرشلا 0 000

 امهنم راحاو لك عاب اذإ هنأل ؛نمضُي مل ام حبر ىلإ يدي "هن أ :انلو

 لام يف ةدايزلا نم امهدحأ E امف :نانمثلا لضافتو «هلام سأر

 Es "كلم مل ام حبر : هبحاص

 ال نك ذإ «هتمذ يف :هيرتشي ي ام نمث نأل : :ریناندلاو مهاردلا فالخب

 ۷۸٠/۲. ربلا دبع نبال يفاكلا (0)

 .ضورعلاب ةكرشلا دقع يأ (۲)

 .لوهجملل ينبملاب .نمضُي مل امو «كّلمي :خسُت يفو (۳)

 .ريناندلاو مهاردلا يأ (5)



éةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُمُلِصَي اميف ٤ 

 .٠ د. او واو a واو واو ها هاو واو هو هاو ده ده هاه د ه هيه هع هاه اه واو اه ده هاه GG Ga © ههه

 زوجي ال :هنمث يف هل ًاكيرش ٌرَخآلا نوكي نأ ئلع هّلام امهدحأ يبو
 أ 5 و

 .زئاج :هريغ نيبو هنيب عيبملا نوكي نأ لع هلامب ائيش امهدحأ ءارشو

 .اهب تقحتلاف «نامثألا جاور ُجوُرَت اهنألف :ةقفانلا سولفلا امأو

 یتح «هدنع دلا ةقحلم اهنأل ؛ هللا ةي مخا لوق اذه : "| ولاق

 .فرع ام ىلع ءامهنايعأب ردحاوب نينثا عيب زوجي الو

 ةكرشلا زوجت ال :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفيتح يبأ دنع امأ

 عل تو ةع عاف لدفن اه نال ٠ اهب ةيرايقملاو

 .هللا همحر محم لوق لث هللا همحر فسوي يبأ نع ئورُيو

 .رهظأو ا لوألا

 .اهب ةبراضملا ةحص :هللا همحر ةفينح يبأ نعو + ن +

 .نمضي ام حبر :ةبراضملا حبر ناك يأ )١(

 .01"ا/ / ةيانبلا .هللا مهمحر نورخأتملا لاق يأ (۲)

 .سولفلاب يأ (۳)

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ عم فسوي يبأ نوك يأ (5)



 t0 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ٌحَّلصَي اميف

 حصتف ةرْقُنلاو رْبَّتلاِب سانلا لّماعتُي نأ الإ «كلذ ئّوس امب ٌروجت الو
 .امهب ةكرشلا

 .ةضف وأ بهذ ليقاثمب ةضوافملا نوكت الو : «ريغصلا عماجلا» يف َركَذو

 ؛ةرقُتلاو ريتلاب سانلا لماعتي نأ الإ «كلذ ئويم امب زوجت الو) :لاق
 و 0

 نورك لود طفلا عماجلا» يف َرَكَذو) .«"”باتكلا» يف رك اذكه
 2 ع 0 5 2 5

 مك :هدارمو «(ةضف وأ بصهد ليقاثمب ةضوافملا

 لاملا سأر ٌحّلِصي الف «نييعتلاب نّيعتت ةعلس ٌرْبتلا :ةياورلا هذه ئلعف 2 03 و 3 ٠

 .تاكرشلاو تابراضملا يف

 ال ىتح «نييعتلاب نّيعتت ال ةرَقُتلا نأ :«”فرصلا باتك» ىف ردو

 .ميلستلا لبق هكالهب دقعلا خسفني

 ةباذملا ةعطقلا يهف :ةرقنلا امأو .غوصم ريغ ةضفلاو بهذلا نم ناك ام يأ (۱)
 .بهذلاو ةضفلا نم

 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 ) )۳ص7١7.

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (5)

 ةيشاح يف كلذكو ءها .ريغصلا عماجلا نم يأ :5179/9 ةيانبلا يف لاق (5)

 نم هنأ ديفي ةيادهلا رهاظو :تلق ٤۲۸/١ (ناشطعلا ةياقس) ةيادهلا ىلع يونكللا

 ءاذه دكؤي ام فنصملا مالك يف ليلق دعب يتأيسو «هللا همحر دمحم مامإلل لصألا

 .ملعأ هللاو ءريغصلا عماجلا يف صنلا اذه ىلع فقأ ملف ًاضيأو



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحَّلصَي اميف ۳1

Son ®»هه ههه هه ده هه هه  GGGهو و د. ا. هاهو و او ده ها اه اهو  

 اها فرع امل انهو اهو لالا سأر ٌحّلصت :ةياورلا كلت غف

 ةراجتلل تقل نإو ا ا نأ الإ «لصألا يف نّيَمث اقلخ

 ال كلذ دنع نأل ؛صوصخملا برضلاب ًصتخَت ةينمثلا ركل ‹لصألا يف

 ءانمث "اهلامعتساب لماعتلا يرجي نأ الإ ءأرهاظ رخآ ءيش ىلإ فرصت

 .لاملا سار حلصيو ءًانمث نوكيف «برضلا ةلزنمب لماعتلا لزنيف

 ءًدوزوملاو «ليكملا لوانتي :كلذ ئوس امب زوجت الو :هّلوق مث
 .براقتملا ىددعلاو

m1; 50005( ( 
 هيلعو <« هعاتم امهنم ٍدحاو لكلو .طلخلا لبق اننیب هيف فالخ الو

 يب م م

 .هتعيضو
 و 8 1 م هر

 ةكرشلاو «هللا همحر فسوي يبأ دنع كلذكف :اكرتشا مث ءاطلخ نإو

2 1 
 .دقعلا ةكرش حصت :هللا همحر دمحم دنعو

 .ريغصلا عماجلا ةياور يأ (1)

 ىلع يأ :تلق .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف كلذكو ءامهلامعتساب :خسُن يفو (۲)

 .ةرقنلا ريدقت ىلع :دارفإلابو «ةرقنلا يف ةضفلاو بهذلا ريدقت

 .ةيفنحلا انباحصأ نيب يأ (۳)

 ةيطخلا خسنلا ضعب + يفو :تلق .هعاتم م حبر : :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو 2

 .هيلع بطُشو «ليزأ مث :حبر :ظفل بتك



 EV ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحُلِصَي اميف

 فصنب هلام فصن امهنم ٍدحاو لك عاب : ضورعلاب ةكرشلا ادارأ اذإو

 .كلِم ةكرش هذهو «ةكرشلا َدْقَع اَدَقَع مث ءرَخآلا لام

 لضافتلا طارتشاو «نّيلاملا يف يواستلا دنع ٌرهظت يفالتخالا ةرمثو

 .حبرلا يف
 دعب نييعتلاب نيعتي هنأل ؛هللا همحر فسوي وبأ هلاق ام :ةياورلا ٌرهاظف

 .هّلبق نيعتي امك «طلخلا

 يف ًانيد اهب عيبلا زاج ئتح ءدجو نم :ٌنمث اهنأ :هللا همحر ٍدمحملو
 ىلإ ةفاضإلاب نْيهَبشلاب انلوَعف «نييعتلاب نّيعتي هنإ ثيح نم :يبمو «ةمذلا
 .نيلاحلا

 ةطنحلاك ءأسنج افلتخا ولو لاحب ًانمث تسيل اهنأل ؛ضورعلا فالخب

 .قافتالاب ؛اهب ةكرشلا دقعنت ال :اًطلخف «نمسلاو ءوتيزلاو «ريعشلاو

 تاوذ نم ٍدحاو سنج نم طولخملا نأ :هللا همحر ٍدمحمل قرفلاو

 «ضورعلا يف امك ءةلاهجلا ٌَكمتتف ؛ميقلا تاود نيج نيو. «لاثمألا

 .ءاضقلا باتك يف هاّنيب دق ٍطْلخلا مكحف :ةكرشلا م حصت مل اذإو

 هلام فصن امهنم ااو لگ عاب :ضورعلاب ةكرشلا ادارأ اذإو) :لاق

 .(ةكرشلا دع ادقع مث «رخآلا لام فصنب

 حلصت ال ضورعلا نأ اّ اَمِل ؛(مكْلِم ةكرش هذهو) :هنع هللا يضر لاق
 .ءاوسلا ىلع امهعاتم ةميق تناك اذإ :"”هليوأتو «ةكرشلا لام سأر

 .ةكرشلا هب تبثت ام ردقب لقألا بحاص عبي :توافت امهنيب ناك ولو

 .هللا همحر هرصتخم يف يرودقلا هلاق ام ليوأت يأ )١(



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحّلصَي اميف ۳۸

 .ةلافكلا نود «ةلاكولا ىلع دقعنتف : نائعلا ةكرش امأو

 .لاملا يف لضافتلا حصيو

 . حبرلا يف الضافتيو «لاملا يف ايواستي نأ حصيو

 [: ناتعلا ةكرش -۲]

 نأ ىهو «(ةلافكلا نود «ةلاكولا ىلع ٌدقعنتف :نائِعلا ةكرش امأو) : لاق

 «تاراجتلا مومع يف ناكرتشي وأ ءماعط وأ رپ عون يف نانثا كرتشي

 .ةلافكلا ناركذي الو

 .هايب امك «هدوصقم "”قيقحتل :ةلاكولا ىلع هداقعناو

 نع :لاقي ( ضارتعالا نم تشم ظفللا نأل ؛ةلافكلا ىلع دقعنت الو

 تبي ال فّرصتلا مكحو «ةلافكلا نع “يبني ال اذهو ضرع يأ :هل
 .ظفللا ضتقم فالخب

 ةيضق نم سيلو «هيلإ ةجاحلل ؛(لاملا يف لضافتلا حصيو) :لاق
 .ةاواسملا : ظفللا

 .(حبّرلا يف الضافتيو «لاملا يف ايواستي نأ حصيو) : لاق

 .نيونتلاب .عون :خسُن يف تطبضو )١(

 .بايثلا يأ (۲)

 .ققحتل < :خسُن يفو (۳)

 ريغ :نانعلا :ظفل نأل ؛ظفللا ةهج نم ال «لاونعملا ةهج نم :قاقتشالاب دارأ (5)

 .0 57/9 ةيانبلا .قتشم



 ۳۹ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم مّلِصَي اميف

 ٠06 ه٠. و و و و او ده د. ا.ه هو هو و هاه اه anna ياهو دوه هاهو واه ه هه اه ههه

 يّدؤي هيف لضافتلا نأل ؛ذوجي ال :هللا امهمحر ""يعفاشلاو رفز لاقو

 بحاصف :ًاثالثأ حّبرلاو ءنّيفصن ناك اذإ لاملا نإف «نمضي مل ام عبر ىلإ

 .لاملا سار ا نامضلا ذإ «نامض الب اهقِحتسي ةدايزلا

 ناطرتشي اذهلو «لصألا يف ةكرشلل :حبرلا يف امهدنع ةكرشلا نألو

 يف كلملا ردقب ُقِحَتِسَيَف «نايعألا ءامّ ةلزنمب :لاملا حبر راصف ءطْلَخلا

 .لصألا

 ةعيضولاو ءاَطَرَشش ام ىلع ُحْبَرلا» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق :انلو
 .لصفي ملو «"”«نّيلاملا رْدَق ىلع

 ؛ةيراضملا يف امك «لمعلاب قحتسي ي :لاملاب قَحَتسُي امك حبرلا نألو

 ئضري الف «ئوقأو المع َرثكأ وأ ,ئدهأو قدحأ امهذحا نوكي دقو

 .لضافتلا ىلإ ةجاحلا تّمف «ةاواسملاب

 نم هب دقعلا جرخي هنأل :امهدحأل يرلا چ طارتشا فالخب

 :ةعاضب ىلإ وأ «لماعلل هطارتشاب :ٍضْرَق ئلإ ًاضيأ ةيراضملا نمو «ةكرشلا
 / .لاملا برل هطارتشاب

 «كيرشلا لام يف لمعي هنإ ثيح نم ةبراضملا ةبشي "”لقعلا اذهو

 )١( بذهملا «575/5 يواحلا ٠١۷/۲ .

 ) )۲ةياردلا يف لاق  :۱٤٤/١رابخإلاو فيرعتلا يف كلذكو ءهدجأ مل 7/57١.

 ) )۳.نانعلا ةكرش يأ



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحّلصَي اميف ۳0٠

 .ضعبلا نود «هلام ضعبب امهنم ٍاحاو لك اهّدِقَعَي نأ ٌروجيو

 .هب حصت ةضوافملا ْنأ اَب امب الإ حصي الو
 .مهارد رخآلا ةهج نمو ٌريناند امهدحأ ةهج نمو اكرتشي نأ ٌروجيو

 . رخآلا نود «هنمثب بلوط : ةكرشلل امهنم ٍدحاو لك هارتشا امو

 :انلقو «ةبراضملا هّبَشب انْلِوَعَف «نالمعي امهنإف ءالمعو ًامسا ةكرشلا ُهبشيو

 طارتشاب لطبق ال ئتح «ةكرشلا هّبشِبو «ؤنامض ريغ نم حبرلا طارتشا حصي
 ايلف معلا

 ؛(ضعبلا نود ام نفعت اه جاو لك اهدي نا رضوا لاف

 .هيضتقي ال ظفللا ٍذِإ «هيف طْرَشِب تسيل لاملا يف ةاواسملا نأل

 .هانركذ يذلا هجولل ؛(هب ٌحصت ةضوافملا نأ نيب امب الإ حصي الو) :لاق

 رخآلا ةهج نمو ءٌريناند امهدحأ ةهج نمو اكرتشي نأ ٌزوجيو) :لاق
 ١ .(مهارد

 .دوس رخآلا نمو «ضيب مهارد امهددحأ نم اذكو

 .زوجي ال :هللا امهمحر '''يعفاشلاو رفز لاقو

 ةوقحتي الو « طش امهدنغ هنإف ءةيذعو طلخلا طارتشا لع ءانب اذهو
 .ئلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هُتيبْسو «سنجلا يفلتخم يف كلذ

 ؛(رتخكلا نود «هنمثب بلوط :ةكرشلل امهنم رحاو لك هارتشا امو) :لاق
 .قوقحلا يف لصألا وه ليكولاو «ةلافكلا نود «ةلاكولا َُّمضتي هنأ اني امل

 500/١. (ه416ت) ىلماحملل «ىعفاشلا هقفلا یف بابللا (۱)



 ۳0۱ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ٌحَّلصَي اميف

 َ ¥ و 0

 . هنم هتصحب هكيرش ىلع عجري مث

 ِتَلَطَب : ًائيش ايرتشي نأ لبق نّيلاملا لحأ وأ ؛ةكرشلا لام َكَلَه اذإو

 . ةكرشلا

 .(هنم هّيصحب هكيرش ئلع مجري مث) :لاق

 اذإف هِيصِح يف هتهج نم ليكو هنأل ؛هسفن لام نم ذأ اذإ :هانعم
 .هيلع ْعَجَر :هسفن لام نم دقت

 بوجو يعدي هنأل ؛ةجحلا هيلعف :هلوقب الإ كلذ فرعي ال ناك نإف
 .هنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو ركي وهو ءرخآلا ةمذ يف لاملا

 :ًاعيش ايرتشي نأ لبق نّيَلاملا دحأ وأ «ةكرشلا لام َكَلَه اذإو) :لاق
 «هيف ُنّيعتي هنإف «لاملا :ةكرشلا دقع يف هيلع دوقعملا نأل ؛(ةكرشلا وتصب
 .عيبلا يف امك «دقعلا لطبي :هيلع دوقعملا كالهبو «ةيصولاو ةبهلا يف امك

 امهيف نانمثلا ُنّعتي ال هنأل ؛ةدرفملا ةلاكولاو «ةيراضملا فالخب

 .فرع ام ىلع «ضبقلاب نانيعتي امنإو «نييعتلاب
 .نالاملا كله اذإ اميف ٌرهاظ اذهو

 الإ هلام يف هبحاص ةكرشب يضر ام هنأل ؛امهدحأ كله اذإ اذكو

 ؛دقعلا ل ًايضار نكي مل :كلذ تاف اذإف هلام يف هكرشيل

 .هتدئاف مدعل

 .هبحاص لام نم َكَلَه :َكّلَه امو

 .رهاظف :هدي يف كله اذإ امأ

 .هدي يف ةنامأ هنأل :رخآلا دي يف كله ناك اذإ اذكو



oYةكرشلا لام سأرل لاومألا نم حّلصَي اميف  

 ىرتشملاف : ءارشلا لبق رخآلا لام َكَّلَمو «هلامب امهدحأ ئرتشا نإو

 . اًطَرَش ام ىلع امهنيب
aهنمث نم هتصحب هكيرش ىلع عجريو 5 3  . 

 لَعجُيف رّيمتي ال هنأل ؛ةكرشلا ىلع كهي ثيح ؛طْلُخلا دعب ام فالخب

 .نيلاملا نم كالهلا

 لق لام كلحو ةلامب امهدحا ئرتشا نإو) لاق

 دعب رخآلا لام aT ءءارشلا تقو ةكرشلا مايقل ؛امهنيب

 .كلذ

 دايز نب نسحلل ًافالخ هللا همحر دمحم دنع رلقع ةكرش ةكرشلا مث

 ىف تمت دق ةكرشلا نأل ا : : عاب اهيا ن نإ ٰیتح «هللا همحر

 .اهمامت دعب لاملا كالهب ضقتتنَي الف « ْئرتشملا

 هفصن ئرتشا هنأل ؛(هنمث نم هتصحب هكيرش لع عجريو) :لاق

 فاني دقو <« هسفن لام نم َنمثلا دقو ‹هتلاکوب

 .رخآلا "”لاملا كله مث «ًالَوأ نْيلاملا دحأب امهدحأ ئرتشا اذإ اذه

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .هلامب نيكيرشلا دحأ هارتشا يأ )١(

 .هّللا همحر دمحم دنع يأ (۲)

 .007/9 ةيانبلا رظني .رخآلا كيرشلا يأ .رخآلا لام :خسُن يفو (۳)



 or ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ٌحَّلصَي اميف

 .لاملا اًطِلْخَي مل نإو ةكرشلا ٌروجتو

 احرص نإ :رخآلا لاملاب ُرَخآلا ئرتشا مث ءامهدحأ لام كله اذإ امأ

 نأل ءاَطَرَش ام ىلع امهنيب ٌككرتشم ئرتشملاف :ةكرشلا دقع يف ةلاكولاب

 «ةلاكولا مكحب ًاكرتشم ناكف «ةمئاق اهب ٌحَّرصملا ةلاكولاف :تلطب نإ ةكرشلا

 .هانيب اَمِل ؛نمثلا نم هتصحب هكيرش ئلع عجريو ءوكْلِم ةكرش نوكتو
 ئرتشملا ناك :اهيف ةلاكولا ىلع اًصْنَي ملو «ةكرشلا رجم اركذ نإو

 اهنتمضت يتلا ةلاكولا مكح :ةكرشلا ىلع َعوقولا نأل ؛ةصاخ هارتشا يذلل

 ؛ةلاكولاب حرص اذإ ام فالخب ءاهنميض يف ام لطبي :تلطب اذإف «ةكرشلا

 ا اهنأل

 ] 0200 و 7
 .(لاملا اطِلْخَي مل نإو ةكرشلا زوجتو) :لاق

 ءلاملا ٌعْرَف حبرلا نأل زوجت ال :هللا امهمحر "''يعفاشلاو ٌرفز لاقو

 .طلخلاب هنأو «لصألا يف ةكرشلا دعب الإ ةكرشلا ىلع ٌعِرْفلا عقي الو

 سأر نيبعت طرتشيو «هيلإ فاضي اذهلو «لاملا وه لخملا نال اًذِهو

 .لاملا

 :لاملا برذ لمعي وه امثإو «ةكرشب تسيل اهنأل ؛ ةراضملا قالختب
(ef 2 72 .هفالخب انه امأ هِلَمَع ىلع " ةلامع حبرلا قحتسيف 530 و . 

 )١( رايخألا ةيافك ١/١/60.

 .(لمع) رينملا حابصملا .ةغل :رسكلاو .لماعلا ةرجأ يأ :نيعلا مضب (1)



otةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ْحَّلصَي اميف  

 . حبرلا نم ةاَمسم مهارد امهدحأل طرش اذإ ةكرشلا وجت الو

 :طلخلا طرقت هو «سنجلا ٌداحتا بتعب ئتح ءامهل ٌريبك لصأ اذهو

 .لاملا يف يواستلا عم «حبرلا يف لضافتلا زوجي الو

 ."لاملا مادعنال ؛لامعألاو ٍلّبقتلا ةكرش زوجت الو

 نأل ؛لاملا نود ءدقعلا ىلإ | ””ةدنتسم حبرلا يف ةكرشلا نأ :انلو

 نكي ملف بيف مسالا اذه ئنعم قّقحت نم دب الف «ةكرش ئمسي دقعلا

 .ًاطرش طلخلا

 «لاملا سأرب حبرلا ُدافتسي الف «نانّيعتي ال ٌريناندلاو مهاردلا نألو

 .ليكو فصنلا يفو «ليصأ فصنلا يف هنأل ؛فرصتلاب ُدافتسُي امنإو

 دافتسملا يف تققحت :طلخلا نودب فرصتلا يف ةكرشلا “قق تققحت اذإو

 سنجلا ٌداحتا طرتشُي الف «ةبراضملاك راصو «هنودب حبرلا وهو «هب

eلّبقتلا ةكرش سب . 

 ؛(حبرلا نم ا مهارد امهدحأل طرش اذإ ةكرشلا * زوجت الود :لاق

 ىمسملا ””ردق الإ جرخَي ال هاسعف «ةكرشلا عاطقنا بجوي طش هنأل

 .امهدحأل

 .ةعرازملا يف هريظنو

 )١( ةيانبلا .امهلصأ ىلع ًاضيأ اذه 008/8.

  (۲)ةد : خست يفو

 ) )۳.بارعإلا يف ريدقتلا بسحب .ءارلا حتفب .ردق :خسُت يفو



 0٥ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ٌحّلِصَي اميف

 000 7 26 - هم و
 هعفديو «لاملا عضب نأ نانعلا يكيرشو نيضوافملا نم ٍدحاو لكلو

 2 ت 2 ا 5 7

 .هيف فرصتي نم لكويو «ةبراضم

 ت 5 3 ضو 58 و ن

 ؛(لاملا عيضْبي نأ ناّئِعلا يكيرشو نّيضوافملا نم ٍدحاو لكلو) :لاق

 .ةكرشلا دقع ىف ٌداتعم هنأل
 و 90 و 0 2

 .هكلميف هنود :ضوع ريغب ليصحتلاو لمعلا ىلع رجأتسي نأ هل نألو

 ادب هم رجاتلا كجي الو «داتعم هنأل ؛هعدوي نأ هل اذكو

 .اهئمضتتف « ةكرشلا نود اهنأل وا (O :لاق

 .ةكرش عون هنأل ؛كلذ هل سيل هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 5 و و و

 امنإو ءةدوصقم ريغ ةكرشلا نأل ؛«لصألا» ةياور وهو «حصأ لوألاو
 ير 8 و

 "”ليصحت هنأل ؟لوأ لب «رجأب هرجأتسا اذإ امك «حبرلا ليصحت دوصقملا

 .هتمذ ىف نامض نودب

 .هلثم عبتتسي ال ءيشلا نأل ؛اهكلمَي ال ثيح «ةكرشلا فالخب
 5 ا ا

 عباوت نم ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا نأل ؛ (هيف فرصتي نم لكويو) :لاق
 و

 .ةراجتلل تدقعنا ةكرشلاو «ةراجتلا

 ت ۶ و و 2

 دقع هنأل ؛هريغ لكوي نأ كلمي ال ثيح «ءارشلاب ليكولا فالخب
 7 0 ق 37 او

 .هلثم عبسي الف ‹نيعلا ليصحت هنم بط صاخ

 .عضبي نأ :هلوق ىلع ًافطع نيعلا بصنب (۱)

 .لصحي :خسُ يفو (۲)



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحُّلِصَي اميف ۳0٦
 ي اا 6 ا شئ 3

 . ةنامأ دي : لاملا ىف هديو

 الّبقتي نأ ىلع ناكرتشي ناَغاّبصلاو ناطاّيخلاف «عئاكّصلا ةكرش امأو
 . كلذ ٌروجيف ءامهنيب بسكلا نوكيو «لامعألا

 ىلع ال كلاملا نذإب لاملا ضَبَق هنأل ؛(ةنامأ دي :لاملا يف هديو) :لاق

 ةد لاك اضف فق لاو لدل هجر

 [: عئانصلا ةكرش -۳]

 ناطاّيخلاف) ءلّيقتلا ةكرش :ئمسُتو «(مئاتصلا ةكرش امأو) :لاق

 ءامهنيب بسكلا نوكيو ءلامعألا الّبقتي نأ ىلع ناكرتشي ناغاّبصلاو

 .اندنع اذهو «(كلذ ٌروجيف

 ليفت ال ةكرش هذه نأل ؛زوجت ال :هللا اخ ايعفاشلاو ٌرفز لاقو

 يف ةكرشلا نأل اذهو «لاملا سأر نم دب ال هنأل ؛ٌريمثتلا وهو ءاهدوصقم

 .هانررق ام ىلع ؛امهلصأ ىلع «لاملا يف ةكرشلا ىلع ىنتبت حبرلا

 ناك اَّمَل هنأل «ليكوتلاب ٌركمم وهو «ليصحتلا هنم دوصقملا نأ :انلو

 «دافتسملا لاملا يف ةكرشلا تَققحت :فصنلا يف ًاليصأ «فصنلا يف ًاليكو

 .ناكملاو لمعلا ُداحتا هيف طرتشُي الو

 لا محلا تألف اهنا هللا اخر زو ف اوج

 .توافتي ال :هانركذ ام وهو «ةكرشلل

 )١( رايخألا ةيافك ١/7"07.

  (۲)نيقلتلا ص١١60.



 ۳0۷ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم مّلِصَي اميف

 ت 8 ريس ر

 . هکیرش مزليو همزلي : لمعلا نم امهنم ٍدحاو لك هلّبقتي امو

 .زاج :انالثآ لاملاو نيفصت لمعلا اطرش ولو

 حبر هيلع ةدايزلاف «لمعلا ردَقِب نامضلا نأل ؛زوجي ال :سايقلا يفو

 .هوجولا ةكرشك راصو «هيلإ هتيدأتل ؛دقعلا زجي ملف «نمضي مل ام
 ٍداحتا دنع :حبرلا نأل ؛ًاحْبر دخالت اه لزق کلو

 لدب ناكف «لام :حبرلاو «َلَمَع :لاملا سأر نأل ؛فلتخا دقو «سنجلا

 مرحي الف «هب موق ام ردقب ٌردقتيف «ميوقتلاب موقتي لمعلاو «لمعلا

 يف ققحتي حبرلاو قم لاملا سنج نأل ؛هوجولا ةكرش فالخب
 .قفّتملا سنجلا

 .ةبراضملا يف الإ زوجي ال :"”نّمضُي مل ام حبرو

 «(هكيرش مزليو همزلی :لمعلا نم امهنم داو لك هلق امو) :لاق

 .رجألاب ُبِلاطيو «لمعلاب بَلاطُي امهنم ردحاو لك نإ تح

 :اهريغ يفو «ةضوافملا يف ٌرهاظ اذهو «هيلإ عفدلاب عفادلا أربَيو

 .ناسحتسا

 ئضتقم ةلافكلاو «ةقلطم ْتَعََو ةكرشلا نأل ؛كلذ فالح :سايقلاو

 .ةضوافملا

 «نمضي مل ام حبر ناك :حبرلا ةدايز طارتشا زاج ول :مالكلا اذه ريدقتو )١(
 .071/8 ةيانبلا .زوجي ال :نمضي مل ام حبرو



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ٌمَّلِصَي اميف ۳0۸
Î 

 نأ ىلع ءامهل لام الو «ناكرتشي نالُجَرلاف :هوجّولا ةكرش امأو
 .اذه ىلع ةكرشلا حصتف ءاعيبيو ءامههوجوب ايرتشُي

 ا نأ ى لا نالا فقم“ كلا نج نأ :نايحعتالا ر

 و او الا لغ نومضت للا نس امهنم ردحاو لك هلبقتي

 لمعلا نامض يف ةضوافملا ئرجم ئرجف «هيلع ِهِلّيقت ذافن ببسب ّرجألا
 .لدبلا ءاضتقاو

 ]٤- هوجولا ةكرش : [

 نأ لع امل لام الو ناک رتب نال لاف ةو ولا ةكرش امآو) لاف

 .(اذه ىلع ةكرشلا حصتف ءاعيبيو ءامههوجوب ايرتشي

 .سانلا دنع ةهاَجو هل ناك نم الإ ةئيسّنلاب يرتشي ال هنأل هب ةيمس

 ."لادبألا يف ٍةلاكولاو ةلافكلا قيقحت ْنِكِمُي هنأل ؛ةضوافم حصت "امنإو

 .هيلإ فرصني :هقَلطم نأل ؛ًانانع نوكت :تقلطأ اذإو

 .هللا همحر '”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع ةزئاج يهو

 .لّبقتلا ةكرش ىف ””هانمّدق ام :نّيبناجلا نم ةجولاو

 .بجوتسي :خسُت يفو )١(

 .اهنإ :خسُت يفو )١(

 .نمثملاو نمثلا يأ (

 )٤( جاتحملا ينغم .هدنع ةلطاب يهف 717/7.

 ) )5.هانركذ ام :ئرخأ يفو هاّنب ام :خسُن يفو



 ۳0۹ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحَّلِصَي اميف

 م و 2

 هيرتشي اميف رخآلا لیکو امهنم ٍدحاو لکو

 زوجي : كلذك حبرلاو «نْيَقصن امهنيب ئرتشملا نوكي نأ اًطَرَش نإف
 .هيف الضافتي نأ ٌروجي الو

 .كلذك حبرلاف : ًاثالثأ امهنيب ئرتشملا نوكي نأ اًطَرَش نإو

 ىلع فرصتلا نأل ؛(هيرتشي هب اميف رخآلا ليكو امهنم رلحاو لكو) :لاق

 .ةلاكولا ّيعتتف :ةءالوألو «ةيالوب وأ «ةلاكوب الإ زوجي ال ريغلا

 :كلذك حبرلاو « نّيفصن اط ىلا نوكي نأ 16 نإف) :لاق

 ."”هيف الضافتي نأ ٌروجي الو «ٌزوجي
 .(كلذك حبرلاف :ًاثالثأ امهنيب ئرتشملا نوكي نأ اًطَرَش نإو

 و ؛نامضلاب وأ «لمعلاب وأ ٍ,«لاملاب الإ حسب ال حبرلا نأل اذهو

 يقلي يذلا ذاتسألاو ‹«لمعلاب هقحّتسي :براضملاو «لاملاب هقحّتسي لاملا

 .نامضلاب :فصنلاب ذيملتلا ىلع لمعلا

 كلا نه فرت ةر لاق م نأ الأ ءاهاوس امب نَحتسُي الو #2
 ٠ الا ا دب ل حتر ىل ذأ لق

SE a SSG 

 حبر : :هيلع ئازلا حبرلا ناكو «ئرتشملا يف كلملا ٍردَق ىلع نامضلاو
 يف تسيل هوجولاو «ةبراضملا يف الإ هطارتش ڈا حصي الف «نمضي مل ام

 .اهانعم

 .حبرلا يف يأ )١(



 ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم ُحُّلِصَي اميف ۳1۰

 و٠ و و او و. او دو د... ا. هو ا. ىو اه ده اه هه هو هاه ده اه و و ده اه ده هه ىو واه يه هه هو ده هه ههه

 اهتم حلاو رک نإ في وعل ا ف «ناكملا تالقي

 .باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو "اهب ْقَحِلَيَف «هبحاص لام يف لمعي

 ¥ دع د د6

 .هنأل :خسُت يفو )١(

 .ةبراضملا ئنعم يف يأ (؟)

 قحلت يأ :دارملاو :تلق .اهب قَحليف :لوهجملل ينبملاب خس يف تطبضو (؟)

 1٥0/۹ ٥. ةيانبلا .ةبراضملاب
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 لصف

 ةدسافلا ةكرشلا ىف

 ٍدحاو لك هّداطصا امو . دايطصالاو «باطتحالا ىف ةكرشلا ٌروجت الو

 . هبحاص نود .هل وهف : هبطتحا وأ ءامهنم

 لصف

 ةدسافلا ةكرشلا ىف

2 

 لك هداطصا امو «دايطصالاو «باطتحالا يف ةكرشلا ٌروجت الو) :لاق
 .(هيحاص فود هل وهف :هبطتحا وأ ءامهنم ٍدحاو

 ةمضتم ةكرشلا نأل ؛حابم ءيش لك ٍذخأ يف ُكلارتشالا :اذه ئلعو
 هب لكوملا َرْمأ نأل ؛لطاب :حابملا لاملا ذأ يف ليكوتلاو «ةلاكولا ئنعم

 ۰ .هنع ًابئان ٌحّلِصي الف ءهرمأ نودب هكلمي ليكولاو ‹ حيحص ريغ

 .حابملا زارحإو «ذخألاب امهل كلملا تبثي امنإو

 .قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال ؛نافصن امهنيب وهف :ًاعم هاذخأ نإف

 دوجول ؛لماعلل وهف :ًائيش ٌرَخآلا لمعي ملو ءامهدحأ هَدََأ نإو

 1 .هنم ببسلا

 ءامهدحأ هعلَق نأب ءهلمع يف ٌرَخآلا هئاعأو ءامهدحأ ليَع نإو

 A لا لج اناا تتش دلل نأ ككل تخو
 .هللا همحر دمحم دنع ْعّلب ام اغلاب ءهلثم



 ةدسافلا ةكرشلا ىف 1۲

 املا اهيلع يقتسي ةيوار رخآللو ءَلَْب امهدحألو ءاكرتشا اذإو

 ءاملا ئقتسا يذلل هلك بسكلاو ةكرشلا حصت مل :امهنيب ُبسكلاو

 بحاص ناك نإو ءلْغَبلا بحاص لماعلا ناك نإ ةيوارلا ٍلثم ٌرجأ هيلعو
 . لغبلا لثم ٌرجأ هيلعف : ةيوارلا

 طرش لطبيو ءلاملا سأر ِرْدَق ىلع اهيف حبرلاف :ٍةدساف ةكرش لکو
 . لضافتلا

 اهيلع يقتسي ةيوار رخآللو ءلْغَب امهدحألو ءاكرتشا اذإو) :لاق 2 2 ےس ا ۰ .

 ئقتسا يذلل هلك بسكلاو «ةكرشلا حصت مل :امهنيب ُبسكلاو «ءاملا
 ناك نإو ءلْكَبْلا بحاص لماعلا ناك نإ ةيوارلا لثم ٌرجأ هيلعو ءءاملا
 .(لغبلا لثم ٌرجأ هيلعف :ةيوارلا بحاص

 و

 .ءاملا وهو «حابملا زارحإ ىلع اهداقعنالف :ةكرشلا داسف امأ

 وهو «زرحملل اكلم راص اذإ حابملا نألف :رجألا بوجو امأو

 :اساف رلقعب ةيوارلا وأ لغبلا وهو «ريغلا كلم عفانم ئيفوتسا دقو «يقتسملا
 و يب

 .هرجأ همزليف

 ك ر 6 2 5
 لطبيو «لاملا سر رق ىلع اهيف حبرلاف :ةدساف ةكرش لكو) :لاق

 ")هيلا نأ امك «هردقب ردقتيف «لاملل عبات هيف حبرلا نأل ؛(لضافتلا طرش

 ٥۷١/۹. ةيانبلا .(عير) حاحصلا راتخم .ةدايزلاو ءامنلا يأ ءءارلا حتفب (۱)



 TY ةدسافلا ةكرشلا يف

 تّلَطَب : برحلا رادب َّقِحَّلو دق وأ « نيكيرشلا دحأ تام اذإو

 . ةكرشلا

 «تدسف دقو «ةيمستلاب ّقَحَتسُت امنإ ةدايزلاو «ةعارزملا يف رْدّبلل حبات

 ا رادب قلو داوا «نيكيرفلا ةعلا تام اذإو) :لاق

 EGAN نسل اهني يذلا «ةلاكولا نّمضتت اهنأل ؛(ةكرشلا

 يضف اذإ ادترم ترتلا ادب قاحتلالاب اذكو «كوملاب لطف ةلاكولاو

 .لبق نم هاّنيب ام ىلع ؛توملا ةلزنمب هنأل ؛هقاحّلب ىضاقلا

 و و 5 4 99

 .ةكرشلا تلطب :ةلاكولا تلطب اذإو «يمكح لّْزَع

 وأ مهارد ا ةكرشلا نيكيرشلا ٌدحأ حسف اذإ ام فالخب

 ئلاعت هللاو « تيا ا ل SC ”يئاند

 .ملعأ

E ¢دع 9 ¢  

 )١( ريدقلا حتف :ريناند وأ مهارد ةكرشلا لام نوكي نأو «ديقلا اذهل رظني ٤٠١/١.

  (۲).رجح عون هنأل ؛دّصقُي لزع نيكيرشلا دحأ خسف نأل
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 لصف

 . هنذإب الإ رَخآلا لام ةاكز يدوي نأ نيكيرشلا دحأل سيلو

 ٍردحاو لک ئّدأ نإف : هتاكز َّيّدْؤُي نأ هبحاصل امهنم ٍدحاو لك َنْذَأ نإف
 ةفينح يبأ دنع اذهو «ملعَي مل وأ لوألا ءادأب َمِلَع «ٌنِماض يناثلاف : امهنم

 . هللا همحر

: 
 لصف

 ةكرشلاب لصّتن لئاسم يف
 هنأل ؛(هنذإب الإ رخآلا لام ةاكز يّدؤي نأ نّيكيرشلا دحأل سيلو) :لاق

 .ةراجتلا سنج نم سيل

 لك ئدأ نإف :هتاكز يدوي نأ هبحاصل امهنم ااو لك نو نإف) :لاق

 يبأ دنع اذهو «ملعَي مل وأ لوألا ءادأب مِلَع «نِماض يناثلاف :امهنم ٍدحاو

 .(هللا همحر ةفينح

 .مّلعَي مل اذإ نمضي ال :الاقو

 ادار لك ف ااا اذ[ انآ اهلا له ا ر

 دعب ريقفلا ىلع قّدصت اذإ ةاكزلا ءادأب ٌرومأملا :فالتخالا اذه ئلعو

 .هسفنب رمآلا ىد ام



 8 ةكرشلاب لص لئاسم يف

 : لَعَفف ءاهأطيف را ىرتشي نأ هبحاصل نيضوافتملا دحأ َنْذَأ اذإو

 همحر ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب هل يهف : هللا همحتر ةفيلح ىبأ دنع :ءىش ريغب هل ىهن

 «لكوملل نمضي الف «هب ئتأ دقو «ريقفلا نم كيلمتلاب ٌرومأم هنأ :امهل
 هنو كربلا هك ا و اكو عرفت فاشل هع يف نأل اذهو

 .هعسو يف ام هنم بلطي

 جحو ءٌراصحإلا لاز ام دعب حد اذإ راصحإلا مد عذب رومأملاك راصو

 .ال وأ ءمِلَع هرومأملا نمضي مل :رمآلا

 عقي مل ئّدؤملاو «ةاكزلا ءادأب ٌرومأم هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ًاقلاخم راضف ةاكز

 نأل ؛بجاولا ٍةدهع نع هسفن جارخإ :رمألا نم دوصقملا نأل اذهو

 لّصَح دق ٌدوصقملا اذهو ءررضلا عفدل الإ ٌررضلا مزتلي ال هنأ رهاظلا

 هنأل ؛ملعي مل وأ ؛مِلَع ءًالوزعم راصف «هنع رومأملا ءادأ يرعو «هئادأب

 .يمكح لْزَع

 "قرف امهنيب :ليقو «فالتخالا اذه ىلع وه :ليق دقف :راصحإلا مد امأو

 لوزي تح َربصي نأ هّنِكِمُي هنإف هيلع بجاوب سيل مدلا نأ :هّهْجَوو

 نود هيف ادوضصقم طاقسألا راف 0 ءادألا :انتلأسم يفو «راصحإلا

 .راصحإلا مد

 ءاهأطيف «ةيراج يرتشي نأ هبحاصل نّيضوافتملا ُدحأ َنِذَأ اذإو) :لاق
 ل 55 7 7 0

 ر ةفيبحح یب يس ريعب يهف لعفف .هللأ همح ر ةفشضح أ دنع هل



 ةكرشلاب ْلِصَّنت لئاسم يف ۳٦

 .نمثلا فصنب هيلع عجري : الاقو

 لام نم ةصاخ هيلع ًانيَد ئّدأ هنأل ؛(نمثلا فصنب هيلع عجري :الاقو

 .ةوسكلاو ماعطلا ءارش يف امك «هبيصنب هبحاص هيلع عجريف «كرتشم

 .كلملا ةلباقمب ُنمثلاو «ةصاخ هل عقاو كلملا نأل اذهو

 ئضتقم ىلع ًايرَج ؛تاتبلا ىلع ةكرشلا يف تلخد ةيراجلا نأ :هلو

 نذإلا نأ ريغ «نذإلا مدع لاح هبشأف هرييغت ناكلمي ال امه ذإ «ةكرشلا

 هتابثإ ىلإ ةجو الو «كلملاب الإ لحي ال ءطولا نأل ؛هنم هبيصن ةبه ْنّمضتي
 نمض يف ةتباثلا ةبهلاب هانتبثأف «ةكرشلا ئضتقم فلاخي هنأ اّنيب اَمِل ؛ عيبلاب
 .نذإلا

 عقيف «ةرورضلل ؛اهنع ىنثتسم كلذ نأل ؛ةوسكلاو ماعطلا فالخب

 يفو «ةكرشلا لام نم هيلع ًانْيد ًايدؤم ناكف ءدقعلا سفنب ةصاخ هل كلملا

 .اًيب امل ؛امهيلع ًانيد ئضق :انتلأسم
 ببسب بجو نيد هنأل ؛قافتالاب ءءاش امهّيأ نمثلاب ذخأي نأ عئابللو

 هللاو ءةوسكلاو ماعطلاك راصف «ةلافكلا تنمضت ةضوافملاو «ةراجتلا

 .ملعأ ئلاعت

# RR RF RF 



 ضنا فقولا باتك

 فقولا باتك

 الإ فقولا نع يفقاولا كلم لوزي ال : ايلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق
 يراد تفقو دقف تم اذإ : لوقيف «هتومب لَم «مكاحلا هب مكحَي نأ

 .اذك ىلع

 :لوقلا درم ةكلم لوري ها همر نقسوي وبأ لاقو

 لاو يلو فقولل َلعجَي اوتح لوزي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 فقولا باتک

 نأ الإ فقولا نع فقاولا كلم لوزي ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق
 .اذك ىلع يراد تفقو دقف تم اذإ :لوقيف «هتومب هّقلَعي وأ «مكاحلا هب مكحَي

 ا کا لوكا يجو توي یا الاقو

 : لإ الو قولل لمحت يخ لوريال هللا متر هم لاق

 ةبادلا ْتْفَكَو :لوقت «سْبحلا وه :ةغل فقولا :هنع هللا يضر لاق

 .ىنعمب :اهتفقوأو

 كلم ىلع ِنْيَعلا سبح :هللا همحر ةفينح يبأ دنع عرشلا يف وهو

 .ةيراعلا ةلزنمب «ةعفنملاب قدصتلاو «فقاولا

 زوجي الف «حصي ال مودعملاب قدصتلاف «ةمودعم ةعفنملا :ليق مث

 .«لصألا» يف ظوفلملا وهو «هدنع ًالصأ ُفقولا

 .ةيراعلا ةلزنمب ءمزال ريغ هنأ الإ «هدنع ٌرئاج هنأ حصألاو



 ٠.6 ا . 06٠ 6.0. ا.ه هو واه و ىو. واو وه هه هو او يه وه ىو ده هه ىو هه هى هى هاه هى هو هو اه ههه

 كلم لوزيف «ئلاعت هللا كلم مكُح ىلع نْيَعلا سبح :امهدنعو
 الو «مزليف «دابعلا ىلإ هتعفنم ٠ دوعت وجو ىلع «ْئلاعت هللا ئلإ هنع فقاولا

 تروي هلو :بهويالو « عابي

 .ليلدلاب حيجرتلاو «"”امهّمظتني :ظفللاو
 نأ دارأ نيح هنع هللا يضر َرمعل ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لوق :امهل

 الو «ثروُي الو «ٌعابُت ال ءاهلصأب قّلصت» : ْغْمَت :ئعدُت هل ضرأب قدصتي

 ىلع هيلإ هباوث لصَيل ؛هنم ْفقولا مزي نأ ىلإ همام ةجاحلا نألو
 هل ذإ «ئلاعت هلل هلعجو «كلملا طاقسإب هتجاح عقد نكمأ دقو «ماودلا

 :كللذك لف دجسملا وهو ؛عرشلا يف ريظن

 وغ لح بح ال) :مالسلاو ةالصلا هيلع لزق : هللا همحر ةفينح يبألو

 .(”(ائلاعت هللا ضئارف

 .*”سيحلا عيبب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءاج :هللا همحر حّيَرش نعو

 .نابحاصلا هلاق امو «مامإلا هلاق ام مظتني :فقولا :ظفل يأ )١(

 .(153737) ملسم حيحص ؛(7775) يراخبلا حيحص (۲)

 .رينملا حابصملا :ءابلا نيكست زاوج رظنيو .سّبَح ال :خسُن يف تطبضو (۳)
 ١55/17. ةياردلا يف امك «فيعض هدانسإو )4٠077(« ينطقرادلا ننس (4)

 ةبيش يبأ نبا فنصم يف فلؤملا ظفلب ءاج دقو « سيبحلا :خست يفو (0)

 ٠٤١/۲. ةياردلا يف امك «حيحص هيلإ هدانسإو «حيرش ئلع افوقوم )۳۳١۱۱(



 هوه و هاو وأو و و ناو ده ده ده اه هع د. اه اه ده ده ده هده ىو شه هاه ها هه هده هاه هو هو هه هاى ها ®

 .كلذ ريغو «ىنكسو ةعارز هب عافتنالا زوجي هنأ ليلدب «هيف قاب كلملا نألو

 ىلإ هتالغ فرصب «هيف يفرصتلا ةيالو هل نأ ئرت الأ ؛فقاولل هيف كلملاو 8 2 4 5 1 ,
 - صا ۰ 6_0 ٠

 .ةيراعلا هيبش راصف «هعفانمب قدصتتي هنأ الإ ءاهيف ماَوقلا بصنو «اهفراصم

 22 5 ۶ گے ~3

 ىلع ءاقبلاب الإ هنع قدصت الو ءامئاد ةلَغلاب قدصتلا ىلإ جاتحي هنألو

 «هئاقب عم عورشم ريغ هنأل فلام )الکل لاري نآ نکی ال هنألو

 .ةيئاسلاك

 .فالتإ هنأل :قاتعإلا فالخب

 زوجي ال اذهلو «ْئلاعت هلل هلل ًاصلاخ هاج هنأل :دجسملا فالخبو

 .ئلاعت هلل ًاصلاخ ْرِصَي ملف «هنع دبعلا قح عطقني مل انه اهو «هب عافتنالا

 نأ الإ فقاولا كلم لوزي ال :«"”باتكلا» ىف لاق :هنع هللا ىضر لاق
 هنأل ؛ حيحص مكاحلا مكح ىف اذهو ا نأ «مكاحلا هب مكحي

 .هيف راهتجم يف ءاضق

 قدصت هنأ الإ ءهكْلِم لوزي ال هنأ حیحصلاف وا قلعت اا

 .مزليف ءادّيؤم عفانملاب ةيصولا ةلزنمب ٌريصيف ءًادّيؤم هعفانمب

 هنومرحيو هنوسبحُي ةيلهاجلا لهأ ناك ام دارأو « سييح : عمج : لا : ینعمو

 ءاهنم اومّرح ام لالحإب نآرقلا لزنف EG ةريحبلاو ةبئاسلاو يماحلا روهظ نم

 7794/1١. ريثألا نبال «ةياهنلا .هوسّبح ام قالطإو

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(



Y۹فقولا باتک  

 “ياشملا ُفالتخا هيفف :مّكَحملا امأف «"”ّلوملا :مكاحلاب ُدارملاو
 .هللا مهمحر

 ةيصولا ةلزنمب وه :هللا همحر يواحطلا لاق :هتوم ضرم يف فق ولو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مزلي ال هنأ حيحصلاو «توملا دعب

 .ثلثلا نم ٌربتعي هنأ الإ «مزلي :امهدنعو

 .لاملا عيمج نم :ةحصلا يف فقولاو

 همحر فسوي يبأ دنع لوقلاب لوزي :امهدنع لوزي كلملا ناك اذإو
 .كلملا طاقسإ هنأل ؛قاتعإلا ةلزنمب « هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «هللا

 هللا ىح نأل ؛يّلوتملا ىلإ ميلستلا نم ب ال :هللا همحر دمحم دنعو
 هللا نم :كيلمتلا نأل ؛دبعلا ىلإ ميلستلا نميِض يف هيف تبثي امنإ ئلاعت

 هر ايت نركي دقو: رصف ق ل٠ فعالا كلام وهوا راع

 :ةفدصلاو ةاكؤلا ةلزؤنم لوف همك اخاف

 اذإو : خّتشلا ضعب يفو - (مهفالتخا ىلع فقولا حص اذإو) :لاق

 يف مكحلا هيلإ ضّوْفي يذلا مكحملا ال ءءاضقلا لمع مامإلا هالو يذلا يأ )١(
 .نيمصاختملا قافتاب ةنيعم ةثداح

 ٠٠٠/۹. ةيانبلا رظني ؟ال مأ همكح ذفني له (۲)

 .557/7 بلاطملا ئنسأ (؟)

 .505/89 ةيانبلا .يرودقلا رصتخم خسُن يأ (5)



 ۳۷1 فقولا باتک

 .هيلع يفوقوملا كلم يف لُخدي ملو «فقاولا كلم نم جرح

 . هللا همحر فسوي ىبأ دنع ٌرئاج : عاشملا فقوو

 .زوحي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 كلم يف لخدي ملو «فقاولا كلم نم َجّرَخ) :- حص :هلوق ناكم :َقِحّبس
 هيلع ْفّقوتي ال :هيلع فوقوملا كلم يف لخد ول هنأل ؛(هيلع فوقوملا
 .هكالمأ رئاسك عیب ذفنی لب

 .هكالمأ رئاسك «لوألا كلاملا طرشب هنع لقتنا اَمَّل :هكّلم ول هنألو

 نوكي نأ بجي :فقاولا ِكْلِم نم جرح لوق :هنع هللا يضر لاق

 ."”هريرقت قبس يذلا هجولا ىلع ءامهّلوق

 ةمسقلا نأل ؛(هللا همحر فسوي يبأ دنع ٌرئاج :عاشملا فقوو) :لاق

 .هتمتت اذكف ءرطرشب سيل هدنع ضبقلاو «ضبقلا مامت نم

 طرف هع نقلا لسا نأل زر ل هو دمحم لاقر)

 .ةمسقلا لوتحي اميف اذهو «هب مّ ام اذكف

 هللا همحر دمحم دنع عويشلا عم زوجيف :ةمسقلا لمتحُي ال اميف امأو
 «ةربقملاو دجسملا يف الإ < 3 ةنهملا ةقدصلاو ةيبلاب رش تا افا

 .هركذ :خست يفو )١(

 ءةفوقوملا ةقدصلا نع ٌرارتحا وهو «ريقفلا لإ ةمّلسملا ةصاخلا ةقدصلا يأ (؟)
 .4715/ © ةيانعلا .هيف نحن اميف يهو



 فقولا باتك ۷۲

 هرخآ لعجي تح هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع "فقولا مني الو

 .ًادبأ عطقنت ال ةهجل

 اعف وللا دعب کک هللا

 عرزيو نس ئىتوملا هيف رقي نأب <« ؛حنقلا ةياغ يف امهيف ةأياهملا نألو

 ؛فقولا فالخب ءيتقو يف ًالبطصإ لو ءيتقو يف هيف اق كس

 ةّلَعلا ة ةمسقو «لالغتسالا ناكمإل

 ار 6 م هر
 دمحم دنع يقابلا يف لطب :هنم ءزج قِحتسا مث «لكلا فقَو ولو

 .ةبهلا يف امك «نراقم عويشلا نأل ؛هللا همحر
 نيثلثلا يف ثراولا عَجَر وأ «ضعبلا يف بهاولا عَجَر اذإ ام فالخب 7 کت .٠ وا ا ۰ 0 ٠

 نأل ؛قّيِض لاملا يفو «هضرم يف فقو وأ بهو دقو «ضيرملا توم دعب

 ةىراط كلذ يف عويشلا

9 - o ۶ 

 اذهلو «عويشلا مدعل ؛يقابلا يف لطب مل :هنّيعب ٌريمم ءزج قحتسا ولو

 ك للا ةقدتصلاو ةبهلا اذه لغو

 لعجي ىتح هللا امهمحر ردمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا مّ دي الو) :لاق

 .ًادبأ عطقنت ال ةهجل هريخآ

 .ريقفلل يأ )١(



 VY فقولا باتك

 راصو «زاج : عطقنت ةهج هيف ئّمس اذإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 2غ و 57 2

 . مهمسي مل نإو ءارقفلل اهدعب

 راصو «زاج :عطقنت ةهج هيف ئّمس اذإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 .(مهمسي مل نإو ءارقفلل اهّدعب

 ُدّيأتي هنأو «كيلمتلا نودب شاملا لاوز نقول وع نأ اميل

 اذهلف «هاضتقم هيلع ٌرفوتي ال :اهعاطقنا مم مهوتي ةيحلا تناك اذإف «قتعلاك

 .عيبلا يف تيقوتلاك هل ًالطبم تيقوتلا ناك

 وهو «لاعت هللا ىلإ بّرقتلا وه دوصقملا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 ةرمو «عطقنت ةهج ىلإ فرصلا يف نوكي ةرات َبّرقتلا نأل «هيلع فوم
 .نيهجولا يف حصيف هدّباتت ةهج ىلإ فرصلاب

 هللا همحر فسوي يبأ دنع نأ الإ «عامجإلاب طش ديبأتلا نإ :ليقو
 هنأ اني امل ؛ هنع ةئبثم : ةقدصلاو «فقولا : :ةظفل نأل ؛ ديبأتلا ركذ طرتشي ي ال

 .قتعلاک «كيلمتلا نودب كلملا ةلازإ

 مل نإو ءارقفلل اهدعب راصو :هلوق نايب يف “ ”باتكلا» ىف لاق اذهلو

 ا ا نهتم

 IE ةقدص اذه نأل طش :ديبأتلا ركِذ :هللا همحر رامحم دنعو

 فرصتي ال هفلطمف ادم نوكي دقو ءاتقؤم نوكي ذق كلذو ءةّلَعلاب وأ

 .صيصنتلا نم دب الف «ديبأتلا ىلإ



Vفقولا باتك ٤ 

 ا 0 ا ي و ع تاو

 .لوحيو لقني ام فقو زوجي الو «راقعلا فقو زوجيو

 مهو ءاهتركأو ءاهرقبب ةعيض فقو اذإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 3 ع

 .زاج : هديبع

 هللا ناوضر ةباحصلا نم ةعامج نأل ؛(راّقَعلا فقو ٌروجيو) :لاق
 ."0ووفَكَو مهيلع

 و ل اه او روحي لوز لاف

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق :"”لاسرإلا ئلع اذهو :هنع هللا يضر لاق

 ينك[ ارقد ةعيض فقو اذإ :هللا همححر فسوي وبا لاقو) لاق

 ْ .(زاج : هدیبع مهو

 .دوصقملا وه ام ليصحت يف ضرألل ْعَبَت هنأل ؛ةسارحلا تالآ ٌرئاس اذكو

 «عيبلا يف برشلاك ًادوصقم تقي ال ام :ًاعْبَت مكحلا نم تبثي دقو

 .فقولا يف ءانبلاو

 فقولاب لوقنملا ضعب ُدارفإ زاج امل هنأل «هيف هعم هللا همحر ٌدمحمو

 ا لار نلف دف

 ١١( ةياردلا :راثآلا هذهل رظني ١50/57.

 ىلع وه :لّوحُيو لقنُي ام فقو زوجي الو :هرصتخم يف يرودقلا لوق نإ يأ (۲)
 51١7/9. ةيانبلا .قالطإلا

 .اهّيِحَألَف يأ )۳

 .ديبع :خسُت يفو )٤(



 Vo فقولا باتك

 . حالسلاو « عاركلا سبح زوجي : هللا همحر دمحم لاقو

 :هانعمو «(حالسلاو «عاركلا سبح زوجي :هللا همحر دمحم لاقو) :لاق

 .هللا ليبس يف هفقو

 اا و ا ا ندع كل محو تورو وأو
 .لبق نم اّنيِب امل ؛زوجي ال هنأ :سايقلاو

 :اهنم ديف ةروهشنلا زاثآلا :ناسحتسالا ةو

 ًاسارفأو «هل ًاعرذأ سبح دقف :دلاخ امأو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق

 ."”«ولاعت هللا ليبس يف هعورد سبح ةحلطو «ىلاعت هللا ليبس يف هل

 .ليخلا :عاركلاو «"هعارکأ : یورو

 .اهيلع نودهاجي برعلا نأل ؛لبإلا :همكُح يف لخديو

 اغ لمس «حالسلا اذكو

 تا ولا نه لماع ةف ا فو قوعت هنأ ا ةر دخ ضو

 «رودقلاو ءاهبايثو « “ةزانجلاو ءراشنيلاو «مودقلاو لاو «سأفلاك

 .فحاصملاو «لجارملاو

 )١( يراخبلا حيحص )١558(: ملسم حيحص )447(.

 .هدجأ مل 5 ةياردلا يف لاق (۲)

 . ٦1۷/۹ ةيانبلا .نيطلا يف اهب لمعي يتلا ةلآلا ()

 يتلا يهو «ةزانجلا بايث يأ :اهبايث :امأو «تيملا اهيلع لمحي يتلا يه (:)

 .6//51 ةيانبلا .ةزانجلا اهب ئطغُت



 . 60 ٠ث. د. ا. او د. و ا. هو و ا. ىو ده هو اه CaS اه هاه هاه هه واهو هاهو هه هه هه هه

 «صنلاب كرتي امنإ سايقلا نأل ؛زوجي ال :هللا همحر فسوي ىبأ دنعو
5 

 .هيلع رصتقيف «حالسلاو عاركلا يف درو صنلاو و

 «عانصتسالا يف امك «لماعتلاب كرتي دق سايقلا :لوقي هللا همحر دمحمو

 ."ءايشألا هذه ىف لماعتلا دج دقو

8\1 

 08 همس وع

 :فحئاضملاب اهل ًاقاحلإ 426 نمو هلأ ١ ١" a نعل نون عت نه

 رتو املعتو اهيلعت نيل فاس او رك خل ؛حيحص اذهو

 .هللا همحر رامحم لوق ىلع راصمألا ءاهقف رثكأو

 .اندنع هفقو زوجي ال :هيف لّماعت ال امو

 ءهلصأ ءاقب عم «هب عافتنالا كمي لک :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 عاركلاو راقعلا هبشأف «هب عافتنالا نكمي هنأل ؛ هفقو زوجي :هعبب زوجيو

 .حالسلاو

 مهاردلاك راصف هاّنيِب ام ىلع هنم دب الو ءُدّبأتي ال هيف فقولا نأ :انلو

 .راقعلا فالخب «ريناندلاو

 .ةروكذملا ءايشألا هذه فقو يف يأ )١(

 امك ,«ه158 ت ءدايز نب نسحلا ذيملت «خلب يف ةيفنحلا ءاملع رابك نم (۲)
 .057/7 ةيضملا رهاوجلا يف ةرصتخم ةمجرت هل 1۱۹/٩ ةيانبلا يف

 57١/4. ةيانبلا .بتكلا نم يأ (۳)

 .7//501؟ بلاطملا ئنسأ )٤(



 YY ۰ فقولا باتك

 2 ت و 7 5 5 2 5

 دنع اعاشم نوكي نأ الإ «هكيلمت الو «هعيب جی مل : فقولا حص اذإو
 2 0 5 م -ء 00 ٠

 . هثمساقم حصتف .ةمسقلا كيرشلا بلطيف « هللا همحر فس وپ ىبأ

 4 و و 1 يم

 ىلع يِقبف «لماعتلا ثيح نم الو ءعمسلا ثيح نم ضراعم الو

 امهيف ةبرقلا ينعم ناكف «نيّدلا ُماَنَس ُداهجلاو كبت راقعلا نأل اذهو
 و و

 .امهانعم يف امهريغ نوكي الف «ئوقأ

 ًاعاشُم نوكي نأ الإ «هكيلمت الو «هّعیب ْرْجَي مل :فقولا حص اذإو) :لاق
 ع 2 5 ع نبا 4 95

 .(هتمساقم حصتف «ةمسقلا كيرشلا بلطف « هللا همحر فسوي يبأ دنع

 .اًنيِب ملف :كيلمتلا عانتما امأ
 ر و

 ريغ يف بلاغلا نأ رمألا ةياغ «ٌزارفإو ٌزييمت اهنألف :ةمسقلا اوج امأو

 ىنعم بلاغلا انلعج يفقولا ىف اّنأ الإ «ةلدابملا ئنعم نوزوملاو ليكملا

 .ًاكيلمتو ًاعيب "”نكت ملف «فقولل ًارظن ؛زارفإلا

 نأل ؛هكيرش ميماقُي يذلا وهف :كرتشم راقع نم هبيصن َفَقَو نإ مث
 .هيصو ىلإ :توملا دعبو «فقاولا ىلإ ةيالولا

 عيبي وأ «يضاقلا هّميماقي يذلاف :هل صلاخ راقع فصن فقو نإو

 نأل ؛هنم كلذ "'يرتشي مث «يرتشملا ميساقي مث ءلجر نم يقابلا هبيصن

 .امساقمو اميماقم نوكي نأ ٌروجي ال دحاولا

 .نكي :خسُت يفو .1۲۳/۹ ةيانبلا .ةمسقلا يأ )١(

 .فقاولا يأ (۲)



۳V۸فقولا باتك  

 وأ «فقاولا كلذ طَرَش «هتراميب فقولا عافترا نم ًادَتْبِي نأ بجاولاو

 طرشي مل

 عانتمال ؛زوجي ال :"”فقاولا ئىطعأ نإ :مهارد لضَف ةمسقلا يف ناك ولو

 .ءارش مهاردلا رْدَّقِب نوكيو «زاج :"”فقاولا طع نإو «فقولا عيب

 كلذ طَّرَش «هترامعب "فقولا كي نم ادبي نأ بجاولاو) :لاق

 و د ةلقلا فرع فقالا ديف نذل ؛(*طرتشي مل وأ «فقاولا

 .ءاضتقا ةرامعلا طارش تبثيف الا الإ ةا اق

 “«نامضلاب جارخلا» نألو

 «فقاولا يِطعَأ :خسُت يفو 2571/4 ةيانبلا .فقاولا يرتشملا ئطغأ يأ )١(
 .47/8 ريدقلا حتف هيجوتلل رظنيو .فقاولل يطعأ :ئرخأ خس يفو

 ىف ةتبثم :فقاولا :ةملكو ٦۲٤/۹ ةيانبلا .كيرشلا ٌُفقاولا اطعأ يأ (0)
 «ةيانبلا يف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو «ه٤۸٠٠ خيراتب ةسيفنلا ةخسنلا
 .ةيطخلا خسّشلا بلاغ نم تطقسو

 .فقولا ةَلَغ نم يأ (۳)

 . طرشي :خسُن يفو (5)

 هنأ ئلع انه فلؤملا صني ملو «عوفرم ثيدح : :«نامضلاب جارخلا» :ظفل (0)
 يتأيسو «يوبن ثيدح هنأ ئلع كانه صني مل ًاضيأو .طيقللا يف مدقتو «يوبن ثيدح

 .نهرلاب عافتنالا يف ةيادهلا يف ةثلاث ةد

 يبأ ننسو «ها .حيحص نسح ثيدح :لاقو )۱۲۸٥۵(« يذمرتلا ننس يف وهو

 .۲۲/۳ ريبحلا صيخلتلا رظنيو «مهريغو «(5540) يئاسنلاو )۳١۰۸(« دواد



 . 06 06ه و هو ا. دو دو دو د. اهو اه ده واه ده ه٠ هو اهله هه هى و و. هد ده هاه هاه ده واه وي اه ه واه هه ىو ههه

 .اهب هل ئيصوملا ىلع اهنإف «هتمدخب ْئكصوملا رابعلا ةقفنك راصو
 هذه مهلاومأ برقأو «"'مهب ٌرْفظُي ال :ءارقفلا ىلع فقولا ناك نإ مث

 . يف تجف هللا

 يآ هلام يف "”يهف :ءارقفلل هرخآو ءهنّيَعِب لجر ىلع فقولا ناك ولو
 ٠ ا لاس ءا لا

 ا ا ا وه ا

 .هفكو يتلا ةفصلا ىلع فوقوملا ئقبي ام رذقب هيلع ةرامعلا قِحَتسي امنإو
 اهُتَلَغ تراص اهتفصب اهنأل ؛فصولا كلذ ئلع ئنبُي :برَح نإو

 .هيلع يفوقوملا ىلإ ةفورصم
 ا ةلغلاو اع ةه تسلق: كلو له ةدايرلا اماف

 ةيارلا بصن ىف انه هجيرخت ىعليزلا تاف دق ثيدحلا اذه نأ ىلإ انه هبنيو
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 .نهرلا يف هجيرخت مهتاف كلذكو ۸

 ال يأ «نينيعمب اوسيلو «نؤصحيي ال مهنأل :مهب رقظي ال امنإو «ءارقفلاب يأ )١(
 - اا

 .يلوتملا مهب ٌرفظَي
 .ةلغلا يف يأ (؟)

 .ةرامعلا يأ (۳)

 .لام :خسُت يفو (5)

 .هل :خسُن يفو .فوقوملا ىلع يأ ()



 فقولا باتك ۸۰

 . انكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف : هدلو نكس لع ًاراد فو نإف

 ءاهترجأب اهَرَمَعَو «مكاحلا اهَرَجآ : ًاريقف ناك وأ «كلذ نم عنتما نإف
 . نكُسلا هل نم ىلإ اهَّدر : اهَرَمَع اذإف

 .هاضرب الإ َرخخآ ءيش لإ اهفرَص ٌروجي الف هل
 .ضعبلا دنع كلذكف :ءارقفلا ىلع فقولا ناك ولو

 ةرامعلا لإ فرصلا نأل ؛ٌحصأ لوألاو «كلذ زوجي :نيرخآلا دنعو
 :ةدايزلا ىف ةرورض الو «فقولا ءاقبإ ةرورض

 ؛(اىنكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف :هدلو نكس ىلع ًاراد فقو نإف) :لاق

 .هتمدخب ْئصوملا ٍدبعلا ةقفنك راصف رم ام ىلع «"”«نامضلاب جارخلا» نأل

 اهَرَمَعو «مكاحلا اهَّرَجآ :ًاريقف ناك وأ ءكلذ نم عنتما نإف) :لاق
 م ت 2 5 ص

 ةياعر كلذ ىف نأل ؛(ارنكّسلا هل نم ىلإ اهّدر :اهَرَمَع اذإف ءاهترجأب
 توفت :اهرمْعَي مل ول هنأل ؛ىنكسلا بحاص قحو «فقاولا قح :نّيقحلا

 .ئلوأ لّوألاو «ًالصأ ئنكسلا

 عانتما هبشأف ءهلام يفالتإ نم. هيف امل ؛ةرامعلا ىلع عنتمملا ٌربجي الو

 هنأل ؛هقح نالطبب هنم ًاضر هغانتما نوكي الف «ةعرازملا ىف رذبلا بحاص
 1 7 ا 1

 .ددرتلا زيح يف

 .كلام ريغ هنأل ؛ ئنكسلا هل نم ةراجإ ٌحصت الو

 .هيلع فوقوملل يأ )١(

 .ًادج ًابيرق ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (۲)



 ۳۸۱ فقولا باتك

 نإ فقولا ةرامع يف مكاحلا هّفرص : هتلآو فقولا ءانب نم مدهنا امو

 هفرصيف .هترامع ىلإ جاتحي ئتح هكَسْمَأ : هنع ئنغتسا نإو «هيلإ جاتحا

 .يفقولا يقسم نيب هّمسقُي نأ ٌروجي الو ءاهيف
 دنع زاج : هيلإ ةيالولا َلَعَج وأ «هسفنل يفقولا َةَّلَع فقاولا َلَعَج اذإو

 . هللا همحر فسوي ىبأ

 نإ فقولا ةرامع يف مكاحلا هفرَص :هِتلآو فقولا ءانب نم مدهنا امو) :لاق

 ؛ (اهيف هفرصيف «هترامع لإ جاتحَي ئتح هَكَسْمَأ :هنع ئنغتسا نإو «هيلإ جاتحا
 تارا رق محن «ديبأتلا ىلع قبيل ؛ةرامعلا نم دب ال هنأل

 ال تح اهكَسْمَأ :الإو ءاهيف اهَقَرَص :لاحلا يف هيلإ ةجاحلا تسمم نإف
 :ةوصقملا لطف ةجاحلا نار كلذ هلع ردع

 ؛ "ةرملا ىلإ هنمث فرصو «َعْيِب :هعضوم ىلإ هنيع ةداعإ رذعت نإو
 َ .لدبملا يف ٍرصَم ىلإ لدبلل ًافْرَص

 ؛(وفقولا يقسم نيب) ضقت ينعي «(همسقي نأ زوجي الو) :لاق

 يف مهقح امنإو هيف مهيلع يفوقوملل ىح الو «نيعلا نم ءزج هنأل
 .مهقح ريغ مهيلإ رص الف ءلاعث هللا ىح نيخلاو ‹عفانملا

 زاج :هيلإ ةيالولا َلَعَج وأ «هسفنل يفقولا َةَّلَغ فقاولا َلَعَج اذإو) :لاق

 .فقولا ئقبيل يأ )١(

 .هحلصأ اذإ :ةّمرمو ءآّمر همري ءءانبلا مر :نِم «حالصإلا ىلإ يأ (؟)



TAYفقولا باتك  

oes GGG OGG هه هله 

 .هيلإ ةيالولا َلْعَجو «هسفنل ةّلغلا طش :نّيَلصف َرَكَد :هنع هللا يضر لاق

 .هللا همحر فسوي يبأ دنع ٌرئاج وهف :لوألا امأ ١-

 "يأّرلا لاله لوق وهو «هللا همحر دمحم لوق سايق لع زوجي الو
 1 .هللا همحر "”يعفاشلا لاق هبو هللا همحر

 ضبقلا طارتشا يف يفالتخالا ىلع ءانب "امهنيب فالتخالا نإ :ليقو

 .زارفولاو

 يف هسفنل ضعبلا َطَرَش اذإ اميف فالخلاو «ةأدّتبم ةلأسم يه :ليقو

 .ءارقفلل هتوم دعبو «هتايح لاح

 .ءاوس :ءارقفلل هتوم دعبو «هتايح يف هسفنل لكلا طَرَش اذإ اميفو

 :ًاطخ ةريثك خس يف عقوو «يدنع يه ةسيفن خست ةدع يف :يأرلا :اذكه )١(

 ةيانبلا يف ينيعلا هّمالك لقنو «برغملا بحاص أطخلا اذه ىلإ هّن دقو «يزارلا
 ام باوصلاو «يزارلا :الإ ةيادهلا خست يف عقو ام :ينيعلا لاق تح «هريغو 84

 ها .برغملا بحاص هلاق

 ءهملع ةعسل ؛يأرلا لاله :بقلملا «يرصبلا ئيحي نب لاله وه يأرلا لاله :تلق

 باحصأ نم وهو «رفزو فسوي يبأ نع هقفلا ذخأ «يأرلا ةعيبر :ليق امك ءهمهف ةرثكو
 ‹طورشلا يف ْفّنصم هل «ةفينح يبأ مامإلا باحصأ نم يرصبلا يتمسلا فسوي نب دلاخ

 .؟77ص ةيهبلا دئاوفلا ءه؟ 55 ةنس يفوت «ءاملعلا هلوادت «فقولا ماكحأو

 5١١/١. رايخألا ةيافك (؟)

 .هللا امهمحر دمحمو فسوي يبآ نيب يأ (۳)



AY اک 

SS ¢ 4 ¢ ¢ده ها واو هوو هلق ده هه هاهو هه  GOGه٠ اه هو د. ا. وأو هاو اواو . ىو. هع او واو واو  

 افاد اهي دعو قالوا تا ا وا ا و تف رو
 :قافتالاب زوجي : لق دقف :نيكاسملاو ءارقفلل وهف :اوثام اذإف «ءايحأ

 مهل هطارتشا نأل ؛حيحصلا وهو ءًاضيأ فالخلا ىلع وه :ليق دقو

 .هسفنل هطارتشاك :هتايح يف

 قيرطلاب كيلمتلا وجو ئلع ٌعربت فقول نأ :هللا همحر رلمحم لوق هجو

 هسفن نم كيلمتلا نأل ؛هّلِطِبُي :هسفنل لكلا وأ «ضعبلا هطارتشاف «هانمّدق يذلا

 .هسفنل دجسملا ةعقب ضعب طرشو «ةدفنملا ةفدصلاك راصف «ىقحتي ال

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر ام :هللا همحر فسوي يبألو
 “د نم لكأي

 ءطرشلاب الإ اهنم ّلكألا 0 الو «ةفوقوملا هئقدص :اهنم ُدارملاو

 .هتحص ىلع لدف

 اب ارا لارو لع ا هلل ىلإ كلملا ةلازإ فقولا نألو
 ئلاعت هلل ًاكولمم راص ام َلَعَج دقف :هسفنل لكلا وأ ضعبلا طَرَش اذإف هاني
 .زئاج اذهو «هسفنل هسفن كلم لعجُي نأ ال « هسفنل

 هلن نأ طرشو ةربقم هضرأ لج وأ .« ةياقيم وآ ءاناتع ب اذإ امك

 .ةقدصلا يف امك :خسُت يفو )١(

 « هدجأ مل ١55/17: ةياردلا يفو «بيرغ :414/7 ةيارلا بصن يف لاق ()

 .فقولا يف فاّصخلا هاور هنأب ۳۹۸ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امهيلع كردتساو



 ٠ ه٠ هاو هوو هو واو هاه هو اه واه هو ده هه يه. واو جه يو اه هه هى. هو هاهو هو ىو اه هاه

 .هيف فدي وأ «هنم برشي وأ

 ی اير ةفرعلا يب لا رفق هلو

 .تقدص :هسفن ىلع لجرلا ةقفن» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ئاج وهف :كلذ ءاش اذإ ئرخأ ًاضرأ هب لدبتسي نأ فقاولا طَرَش ولو

 .هللا همحر فسوي يبأ دنع

 .لطاب طرشلاو اخ اقفولا للا هجر دمخ دنعو

 دنع طرشلاو فقولا زاج :مايأ ةثالث فقولا يف هسفنل رايخلا رش ولو
 .هللا همحر فسوي يبأ

 او ا ع ءا او طا را اللا و ليما دغو

 يبأ لوق ئلع هيف هللا همحر محم صن دقف :"”ةيالولا لصف امأو ۲

 * .عذتلا ماظ وعز ءًاضيأ هللا همحر لاله لوق وهو هللا همحر فسوي

 ٌفقاولا عرش نإ :©ةاوقأ لاقو :«"هفقو» يف هلا همحر لاله َرَكَذَو
 .ةيالو هل نكت مل : :طرتشُي مل نإو «ةيالو هل تناك :هسفنل ةيالولا

 يف امك ءديج هدانسإو «(۲۱۳۸) هجام نبا ننس )٩۹۱۸٥(« يئاسنلا ننس )١(

 ١55/57. ةياردلا

 .هسفنل ةلغلا طرش وهو «لوألا مدقتو «يناثلا لصفلا وه اذهو (1)

 .يأرلا لاله مامإلا بتك نم هنأ ًابيرق مدقت (۳)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .هللا همحر لاله لوق لوقم اذه )٤(



 Ao فقولا باتک

 .٠ ه6. ها. ا. و د. ا.ه و وأو و وأو و وأ. يو هه هه هه هلو يو ده هه هلو هاو ده دو ده هه هاو ده هه

 همحر دمحم لوق "اذه نوكي نأ هبشألا :هللا مهمحر انخياشم لاق

 َمَّلس اذإف «فقولا ةحصل طش مّيقلا ىلإ ميلستلا نأ :هلصأ نم نأل ؛ هللا

 .هيف ةيالو هل قبي مل :هل

 نأ ليحتسيف ءهطرَشب «هتهج نم ةيالولا ديفتسي امنإ يّلوتملا نأ :انلو

 :ةنع دب كولا ليقع نوال

 َدَحتا نّمك «هتيالوب ئلوأ نوكيف «فقولا اذه ىلإ سانلا برقأ هنألو

 .هيف نّذؤملا بصَنو «هترامعب یوا نوكي :ًادجسم

 .هيلإ سانلا ُبرقأ هنأل ؛هل ءالولا ناك :ًادبع قتعأ نّمكو

 ئلع نومأم ريغ فقاولا ناكو «هسفنل هتيالو طَرَش فِقاولا نأ ولو

 جرخي نأ هلام ةا فلل اظن هذي نم اهَعزتني نأ يضاقللف :فقولا

 .راغصلل ًارظن ؛يصولا

 ءهدي نم اهجرخُي نأ ضاقل الو «ناطلسل سيل نأ طرَش اذإ اذكو

 ئلاعت هللاو رق "ا مكحل فِلاخم ير هلال فو يقاوم ووو

 معا
FR FF اي 

 .هفقو يف هللا همحر لاله هركذ يذلا يأ (۱)
 .ءارقفلا نع ررضلل ًاعفد ؛امهنم ناك نم جارخإ يضاقلل قلطأ عرشلا نأل (؟)



 لصف ۳۸٦

, 
 لصف

 .هقيرطب هِكْلِم نع هّرِرْفُي ئتح هنع هكلم لري مل :ًادجسم ئنب اذإو
 يبأ دنع هكلم نع لاز : ٌدحاو هيف َّْلص اذإف «هيف ةالصلاب سانلل َنَدأيو

 . هللا همحر ةفينح

7 
 لصف

 هفقاو نع دجسملا كلم لاوز تقو

 هلي نع هِي ئتح هنع هلم لڙ مل :ادجتسم ب اذإو) لاق

 هكلم نع لاز :دحاو قا ا اذإف «هيف ةالصلاب سانلل َنَدأيو «هقيرطب

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .هب الإ ئلاعت هلل صلح ال هنألف :ٌنارفإلا امأ

 رلمحمو ةفينح يبأ دنع ميلستلا نم دب ال هنألف :هيف ةالصلا امأو

 .هيف ةالصلاب :دجسملا يف كلذو «2"”هعون ميلست طرتشُيو «هللا امهمحر
 نا ويسعل ت ءا لارا امل نال انآ

 اذكو «هللا همحر ةفينح يبأ نع ةي ةياور يف ءهيف راحاولا الصب ئفتكي مث

 .هاندأ طرتشيف «ٌرذعتم سنجلا لك َلْعِف نأل ؛هللا همحر دمحم نع

 .هلاحب قيلي ام ئلع ءيش لك ميلست يأ (۱)



 AY هفقاو نع دجسملا كلم لاوز تقو

 ۶ و و : 3

 .ادحسم هتلعج : هلوقب هكلم لوزي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 دجسملا باب لعَجو «تيب هقوف وأ «بادريم هتحت ادجسم لَعَج نمو
 ع 7 9 0 تا

 . هنع ثروي : تام نإو .هعيبي نأ هلف : هكلم نع هلّرعو ‹قيرطلا ئلإ

 ن اا ا ل دع هنأ هلا مصر ونعم قو

 .بلاغلا يف كلذل تبي

 نأ ادن ا لوك كلم لوو هللا نخر انوا لاو
 هلل ًاصلاخ ٌريصيف ءدبعلا كلمل ًطاقسإ هنأل ؛طرشب سيل هدنع ميلستلا

 .لبق نم هاّنَيِب دقو «قاتعإلاك راصو «دبعلا قح طوقسب ئلاعت

 باب لَعَجو تیب هقوف وأ «بادريس هّتحت ادجسم "7َلَعَج نمو) :لاق

 ثروي :تام نإو «هعيبي نأ هلف : "هلم نع هّلْرَعو «قيرطلا ىلإ دجسملا
 .هب ًاقلعتم دبعلا قح ءاقبل ؛ئلاعت هلل صْلخَي مل هنأل ؛(هنع

 تيب لجسم يف امك ءزاج :دجسملا حلاصمل بادرسلا ناك ولو
 دلا

 ةا لغو ادم للا لح ا ولاا هح حلا ور
 ءلّقسلا يف ققحتي كلذو «دّبأتي امم دجسملا نأل ؛دجسم وهف :نَكسَم
 .ولعلا نود

 .ئنب :خسُت يفو )١(

 يف ةنمضملا ةيادهلا يفو «4 7١ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :هكلم نع :هلوق (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط .ىف كلذكو 1۳۷/۹ ةيانبلا



 هفقاو نع دجسملا كلم لاوز تقو ۳۸۸

 . هيف لوخدلاب سانلل ْنِذَأو دخت هراد طسو ذختا نإ كلذكو

 و - 5-2 1

 .ثّروي الو «بهويالو .عابي ال هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 ٌمّظعم دجسملا نأل ؛اذه سكع ْىلع هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 طحت رددوا ا كس فوك ناكاذإو

 ءدادغب مرلَق نيح نّيهجولا يف روج هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةرورضلا ربتغا هنأكف «لزاتملا قيض ئآرو

 تامل ة هلك قلل زاجلا ىرلا لحد نح هنأ اللا ةر حم نع

 لوخدلاب نساتلل نذآو ءادجسم :هزاد طسو ذدختا نإ كلذكو) :لاق

 ديف نجلا نوكي الان لعسملا نأل هڪ كرويو «هعيبي نأ هل ينعي «(هيف

 .عنملا قح

 دجسم ْرِصَي ملف «عنملا ّقَح هل ناك :هبناوجب ًاطيحم هکّلم ناك اذإو

 .ئلاعت هلل صّلخَي ملف «هسفنل قيرطلا ئقبأ هنألو

 هربتعا «(ثروُي الو بهي الو ٌعاَبُي ال هنأ :هللا همحر دمحم نعو)

 ا

 يضر امل هنأل ؛ًادجسم ٌريصي هنأ هللا همحر فسوي يبأ نع اذكهو

 راصو «قيرطلا هيف َلَحَد :قيرطلاب الإ ادجسم ٌريصي الو ءًادجسم هنوكب
 .ركذ ريغ نم ةراجإلا يف لخدي امك ءًاَقحّتسم

 0 و د

 .رجؤي تيب لثم «ةلغلا ردي ءيش يأ )١(



 ۳۸۹4 هفقاو نع ٍدجسملا كلم لاوز تقو

 الو «هعيبي الو ءهيف عجري نأ هل نكي مل :ادحسم هضرأ ذختا نمو

 وأ ًاطابر وأ «ليبسلا ونب هتكسيل ًاناخ وأ ؛نيملسملل ةياقس اونب نمو
 ےگ

 5100 مكاحلا هب ُمكحَي تح كلذ نع هكْلِم لري مل : ةربقم هضرأ لَعَج

 «هعيبي الو «هيف عجري نأ هل نكي مل :ادجسم هضرأ ذختا نّمو) :لاق

 ا ف اضلاخ راضون فاعلا وح نع روت أل ةه تكرر الو

 .ئلاعت هلل اهّلك ءايشألا نأل اذهو

 هفرصت عطقناف ءهلصأ لإ عجر :قحلا نم هل َتَبَت ام ٌدبعلا طقسأ اذإو

 .قاتعإلا يف امك «هنع

 بأ دنع اد قي :هنع ينغتساو الاء لوخ ام برخ ولو

 :هكل ا ةوعي اف هن طاقسإ ا ار توب

 ؛هتوم دعب هثراو ىلإ وأ «ينابلا كلم ىلإ ٌدوعي : هللا همحر دمحم دنعو

 "”هيشيشحو «دجسملا ريصحك راصف «تعطقنا دقو «ةبرق عونل هتّيع هنأل

 :شيشحلاو ريصحلا يف لوقي هللا همحر فسوي ابأ نأ الإ «هنع ينغّتسا اذإ

 .رخآ دجسم ىلإ قني هنإ

 وأ «ليبسلا ونب ل ناخ وأ املا افن ن ر لاق
 ا

 مكاحلا هب مكحَي ئتح كلذ نع هكْلِم لز مل : ةر شرا لعج وأ ءًاطابر

 0 و
 .درجت :خسن يفو )١(

 .عابيو ةميق هل امم ءدجسملا ضرأ يف تبني امم (۲)



 هفقاو نع ٍدجسملا كلم لاوز تقو ۳۹۰

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .لوقلاب هكّلِم لوزي : هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 ناخلا اونكسو «ةياقّسلا نم سانلا ئقتسا اذإ : هللا همحر دمحم دنعو

 .كلملا لاز : ةربقملا يف ذ اونقدو .طابرلاو

 .دبعلا قح هنع عطقني مل هنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 ءطابرلا يف لزتيو «ناخلا يف َنكسيف «هب عفتني نأ هل نأ ىرُي الأ

 ةفاضإلا وأ < «مكاحلا مكح طرتشيف «ةربقملا يف فديو «ةياقّسلا نم برشيو

 .ءارقفلا ىلع فقولا يف امك «توملا دعب ام لإ

 نم ئلاعت هلل صْلَخف «هب عافتنالا ىح هل قبي مل هنأل ؛دجسملا فالخب
 .مكاحلا مكح ريغ

 د هلا ره امک :(لوقلا هكلف لور هللا ةمحر توپ ىلإ دو

 .مزال فقولاو «رطرشب سيل هد ميلستلا

 ناخلا اونكسو ‹ةياقسلا نم سانلا ئقتسا اذإ : هللا همحر دمحم دنعو)

 ءطرش هدنع ميلستلا نأل ؛(كلملا لاز :ةربقملا يف اونقدو «طابرلاو

 .هانركذ امب كلذو بوت ادت ارشلاو

 .هّلك سنجلا لف رذعتل :دحاولاب ئقتكُيو

 ضوحلاو «ةفوقوملا ُرئبلا :اذه ئلعو

 هنأل ؛اهّلك هوجولا هذه يف ٌميلستلا حص :يلوتملا ىلإ ""مّلَس ولو

 .لوهجملل ينبملاب :مّلُس :خسُت يفو )١(



 ۳۹۱ هفقاو نع دجسملا كلم لاوز تقو

 ٠.06 ها واو د .او ده او و هه هى. هج هاو ده هه ههه هه وه اه هه هه هاو د. CGS GC N هه

 .هنع بونَملا لعفك :بئانلا لْعِفَو «هيلع فوقوملا نع بئان

 ايل ؛ًاميلست نوكي ال :ليق دقق :دجتسملا يفاانآو

 اذإف «هّباب قلغيو ءهسّنكي نم ىلإ جاتحي هنأل ؛ًاميلست نوكي :ليقو

 .ميلستلا حص :هيلإ | مّلَس

 .ًافرع هل يلوتم ال هنأل ؛ليق ام ىلع ءدجسملا ةلزنمب :اذه يف ةربقملاو

 هنأل ؛ يلوتملا ىلإ ميلستلا حصيف ءناخلاو «ةياقّسلا ةلزنمب يه :ليقو
 ما سا

 .ةداعلا فالخب ناك نإو حصي :يلوتملا بصل ول

 هراد لعَج وأ « نيرمتعملاو هللا تيب جاحل ىنكس ةكمب هل اراد َلَعَج ولو

 ةاّرغلل ىنكس روفُلا نم رك يف اهلج وأ «نيكاسملل ىنكس ةكم ريغ يف
 ئلإ كلذ ر عقدو «ئلاعت هللا ليبس يف ةارُعلل تا جوا قيظنارعلاو

 .اًنيب اَمِل ؛اهيف عوجرالو «ڙئاج وهف : هيلع موقي لاو

 .ءاينغألا نود ءءارقفلل لت :هَّلَعلا يف نأ الإ

 ريغو «ةياقسلاو رئبلا نم ءاقتسالاو «ناخلا نكس نم «هاوس اميفو

 .ريقفلاو ينغلا هيف يوتسي :كلذ

 كلذب نوديري فرُعلا لهآ نإف «نيلصفلا يف نيب ُفْرُعلا وه :قرافلاو
 .ءاينغألا نيبو مهنيب ةيوستلا :اهريغ يفو «ءارقفلا :ةَللا يف

 ال ينغلاو «لوزنلاو برُشلا يف َريقفلاو ينغلا ٍلمشت ةعاحلا نالو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هلاو «هانل ؛ةّلغلا اذه وفرص لإ ٌجاتحَي
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 عويبلا باتك 4۲

 عويبلا باتك

 . يضاملا ظفلب اناك اذإ «لوبقلاو باجيإلاب دقعني عيبلا

 يف لبق ءاش نإ : رايخلاب ٌرَخآلاف «عيبلا نيدقاعتملا دحأ بجوأ اذإو

 .هدر ءاش نإو «سلجملا

 عويبلا باتك

 نأ لثم ء(يضاملا ظفلب اناك اذإ ؛ لوبقلاو باجبالاب دفعني علا :لاق

 ع ءاشنإ عيبلا نأل ؛تيرتشا لوك ا «تعب :امهدحأ لوقي

 E N يضوملاو راب فرغت ءاشنإلاو

 شاملا طفل د ‹لبقتسملا ظفل امهدحأ نّيظفلب دقعني الو

 ۰ .كانه قرفلا رم دقو «حاكنلا فالخب

 :هلوق ئنعم يف :اذكب ٌهذخ وأ ءاذكب كثيطعأ وأ ءاذكب تيضر :هلوقو

 .دوقعلا هذه يف ٌرّبتعملا وه ئنعملاو «هانعم يدؤي هنأل ؛تيرتشاو تغب

 ققحتل ؛ حيحصلا وه «سيسخلاو سيِفَّنلا يف يطاعتلاب دقعني اذهلو

 .ةاضارملا

 لبق ءاش نإ :رايخلاب ٌرَخآلاف «عيبلا نيدقاعتملا دحأ بجوأ اذإو) :لاق

 .(هدر ءاش نإو «سلجملا يف

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ىضاملا ظفل رخآلاو :هلوق )١(



 4۳ عويبلا باتك

 .باجيإلا لطب : لوبقلا لبق سلجملا نع ماق امهيأو

 . ءامهنم ٍدحاول َرايخ الو «عيبلا َمْرَل : لوبقلاو باجيإلا لّصَح اذإو

 نم دقعلا مكح همزلي :رايخلا هل تبثي مل ول هنأل ؛لوّبقلا ٌرايخ اذهو

 .هاضر ريغ

 لبق هنع عجري نأ بجومللف :رخآلا لوبق نودب مكحلا دديني مل اذإو

 .ريغلا ّقَح لاطبإ نع "'هَوُلَخل ؛هلوبق
 «تاقرفتملل عماج سلجملا نأل ؛سلجملا رخآ ىلإ ّدتمي امنإو

 رسل اقيفحتو رتسلل اعقد ؛؟ةدحاو ةعاس.هثاغاس تريثعاف

 .باطخلاك :باتكلاو

 .ةلاسرلا ءادأو «باتكلا غولب سلجم ربّبعا ئتح «لاسرإلا اذكو

 .غيبملا ضعب يف لبق نأ هل سيلو

 «ةقفصلا قّرفتب ٍرَخآلا اضر مدعل ؛نمثلا ضعبب ئرئشملا لقي نأ الو
 ينعم تاقَفص هنأل ؛ٍدحاو لك ُرمث نيب اذإ الإ

 مايقلا نأل ؛(باجيإلا َلَطَب :لوبقلا لبق سلجملا نع ماق امهيأو) :لاق

 .هانركذ ام ىلع «كلذ هلو «عوجرلاو ضارعإلا ليلد

 ادخال راخالو «عيبلا مزل :لوبقلاو باجيإلا لَّصَح اذإو) :لاق

 .هئارعل :خسُن يفو )١(



 عويبلا باتك 4٤

 .ةيؤر مدع وأ «بيع نم الإ

 . عيبلا زاوج يف اهرادقم ةفرعم ىلإ جاتحب ال اهيلإ ٌراشملا ضاوعألاو

 .ةفصلاو رْدَقلا ةفورعم نوكت نأ الإ حصت ال ٌةقّلطملا نامثألاو

 .(ةيؤر مدع وأ «بيع نم الإ

 ؛سلجملا ٌرايخ امهنم ٍدحاو لكل ُتبثي :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 ."”«اقّرفتي مل ام رايخلاب ناعيابتملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .زوجي الف ءِرَخآلا ىح لاطبإ خسفلا يف نأ :انلو

 امهنإف ' ءهيلإ ةراشإ ةيفو .«لوبقلا راي. ىلع لومحم :ثيذحلاو
 لع خف لب را هدم الا ةلاح ناعيا

 .لاوقألا قرفت :هيف قرفتلاو

 زاوج ي يف ا ةفرعم ىلإ جاتحي ال اهيلإ راشملا ضاوعألاو) :لاق

 ىلإ يضفت ثق كمولا او «فيرعتلا يف ةيافك ةراشإلاب نأل ؛(عيبلا

 .ةعزانملا

 ؛(ةفصلاو رذقلا ة ةفورعم نوكت نأ الإ حصت ال ةقلطملا نامئألاو) :لاق

 «ةعزانملا ىلإ ةييغفم ةلايجلا ةف «دقعلاب بجاو .مّلستلاو مالا 4

 وه اذه ءّزاوجلا عنمت :اهتفص هذه ٍةلاهج 0 ىّلستلاو ميلستلا عنتميف

 مالا

 )١( بلاطملا ئنسأ ٤۸/۲.

  (۲)يراخبلا حيحص  c(۸)ملسم حيحص )۱٥۳۱(.



 ۳40 عويبلا باتك

 2 و

 .امولعم لجألا ناك اذإ ٍلجْؤمو لاح نمشب عيبلا ٌروجيو

 . دلبلا ٍدَقَت بلاغ ىلع ناك : عيبلا يف َنمثلا قلطأ نّمو

 .اهدحأ نيب نأ الإ ءدساف عيبلاف : ةفلتخم ٌدوقنلا تناك نإف

8 2 2 

 .(ًامولعم لجألا ناك اذإ ''”لَّجؤمو لاح نمثب عيبلا ٌروجيو) :لاق

 .71/0 /ةرقبلا .4 ميل هَ للو » :ليلاعت هلوق قالطإل

 ىلإ "اماعط يدوهي نم ئرتشا هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نعو
 "رو هتهرو «مولعم لجأ

 ميلستلا نم ٌةعنام هيف ةلاهجلا نأل ؛ًامولعم لجألا نوكي نأ دب الو
 .اهديعب يف هُمَّلَسُي اذهو «ةدملا بيرق يف “هب هّيلاطي اذهف «دقعلاب بجاولا

 وه هنأل ؛(دلبلا دقت بلاغ ىلع ناك :عيبلا يف ّنمثلا قلطأ نّمو) :لاق

 .هيلإ فرصيف «زاوجلل يرحتلا هيفو «فّراعتملا

 .(اهدحأ نيب نأ الإ «ٌدساف عيبلاف : ةفلتخم ُدوقنلا تناك نإف) :لاق

 رز يضف ا ا 5 هاوس جاورلا يف 0 ناك اذإ اذهو
 :جورأو بلغأ امهدحأ نيكي وأ «نايبلاب ةلاهجلا عفت نأ الإ « ةعزانملا

 .زاوجلل ًايرحت ؛هيلإ فرصُي رئنيحف

 .لجؤم وأ :خسُت يفو )١(

 .ًائيش :ئرخأ يفو ءأبوث :خسُن يفو (۲)
 .ًاماعط :ظفل :امهيفو ء(۳٠١٠) ملسم حيحص :(77517) يراخبلا حيحص (۳)
 ۳۲/٠١. ةيانبلا .نمثلاب يرتشملا بلاطي عئابلا يأ (5)



 عويبلا باتك ۳۹٦

 .ةفزاجمو «ةلياكم بوُبحلاو ءماعطلا عيب زوجيو
o 0م 4 و ي يع ھو  oو يا ىس 2  

 .هرادقم فرعي ال هنيعب رجح نروبو «هرادقم فرعي ال هنيعب ءانإب زوجيو
 ع ۶

 يئانثلاك ءاهيف ءاوس تناك نإف «ةيلاملا يف فاد تناك اذإ اذهو

 :"ةناغرفب "”يلادعلا نيب ا َدْئَقرَمَسب مويلا يترصُنلاو يئالثلاو
 نم هب َرّدَق ام لإ فرصنَيو «"اولاق اذك «مهردلا مسا “اطا اذإ عيبلا زاج

 .ةيلاملا يف فالتخا الو «ةعزانم ال هنأل ؛ناك عون يأ

 .(ةفزاجمو «ةلياكم بوُبحلاو «ماعطلا عيب روجيو) :لاق
 فلتخا اذإ» :مالسلاو دع هيلع هلوقل ؛هسنج فالخب هعاب اذإ اذهو

 ا نوكي نأ دعب مُكئش فيك اوعيبف :ناعونلا

 .ابرلا 5 نم هيف ا ةقراجم ج هعاجاإ ام فال
 .ةميقلا ةلاهج َهَباِشَف مّلستلاو ميلستلا نم ةعنام ريغ ةلاهجلا نألو

 فرعي ال هنیعب رجح نزوبو «هرادقم فرعي ال هنّيعب ءانإب ٌزوجيو) :لاق
 .(هرادقم

 يهف هدعب امو يئانثلا امأو «ًايلادع :مهردلا نومسي رهنلا ءارو ام ءاهقف ةغل يف )١(

 ٠۳/٠١. ةيانبلا رظني .مهنمز يف تفرع ءامسأ

 ةيالو نم ةنيدم :نانيغرَمو هللا همحر ينانيغرملا مامإلا فّنصملا ُدالب يهو )١(
 .فّتصملا ةمجرت يف مدقت امك «ةناغرف

 .هللا مهمحر خياشملا نم نورخأتملا يأ ()

 )٤( ةيارلا بصن يف امك ءظفللا اذهب بيرغ ٤/٤ ملسم يف نكل )٠١۸۷(
 .(متئش فيك اوعيبف :فانصألا هذه تفلتخا اذإ» :هريغو



 4۷ عويبلا باتك

 دنع ٍدحاو زيفق يف عيبلا زاج : مهردب زیفق لك «ماعط ةرْبص عاب نّمو

 ا 7 0« F2 د ضد دو
 ىف زوجي :الاقو ءاهنازفق ةلمج ىمسي نأ الإ هللا همحر ةفينح ىبأ

 . نيهجولا

 ٌردنيف «ميلستلا هيف لّجعتَي هنأ امل ؛ةعزانملا ىلإ يضف ال ةلاهجلا نأل
 .هّلبق هكاله

 «هّلبق ردانب سيل ُكالهلاو ءٌرْخأتم هيف ميلستلا نأل ؛مّلّسلا فالخب

 .ةعزانملا ققحتتف

 ٌحصأ لوألاو ءًاضيأ عيبلا يف زوجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 ثيظأو

 رلحاو زيفق يف عيبلا زاج :مهردب زيف لك «ماعط ةربص عاب نمو) :لاق

 يف زوجي :الاقو ءاهناَرْفَف "”ةلمج يمسي نأ الإ «هللا همحر ةفينح يبأ دنع
 .(نيهجولا

 ىلإ فرصييف «نمثلاو عيبملا ةلاهجل ؛لكلا ىلإ فرصلا َرّذعت هنأ :هل

 ليكلاب وأ ءنازفقلا عيمج ةيمستب ةلاهجلا لوزت نأ الإ ءٌمولعم وهو «لقألا
 .سلجملا يف

 مهرد هيلعف :مهرد لک يلع ِنالفل :لاقو «َرقأ ول امك اذه "راصو

 .عامجإلاب دحاو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :عامجإلاب :هلوق ىلإ «...راصو :هلوق نم ()



 عويبلا باتك ۳4۹۸

 يبأ دنع اهعيمج يف عيبلا َدَّسَف : مهردب ٍةاش لك متع حيطق عاب نّمو

 + مسي ملو ءمهردب عارذ لك «ةعراذم ابوث عاب نم 1 ةا مني دب عارذ لك «ةعَراذُم ًابوث عاب نم كلذك

 .عنام ريغ اهّلثمو ءاهُتلازإ امهديب :ةلاهجلا نأ :امهلو
 يرتشملا نأ ىلع « نيبعتلا ىلع ال «نيدبع نم ًادبع عاب اذإ امك

 .نيتلأسملا نيب عمجلا هجو وهو «ةعزانملا ىلإ يضقي ال هنأل ؛رايخلاب

 يرتشمللف دم دي ا د ل ل

 .هيلع ةقفصلا قّرفتل ؛ٌرايخلا

 كلذ َمِلَع هنأل ؛اهنازقق ةلمج ْئّمس وأ «سلجملا يف َلْيِك اذإ اذكو
 .عيبلا تقو هآر نكي ملو «هآر اذإ امك ءًرايخلا هلف «نآلا

 دنع اهعيمج يف عيبلا َدَّسَف :مهردب قاش لك ِمَنَع عيطق عاب نّمو) :لاق

 ةلمج مسي ملو ءمهردب عارذ لك لك «ةعراذم ًابوث ن نم كلذكو ٠

 .توافتم ٍدودعم لك اذكو ؛(ناعرذلا

 .انلق اّمِل ؛؟لكلا ىف زوجي :امهدنعو

 .اًنيب امل ؛دحاولا ىلإ فرصني :هدنعو

 .توافتلل ؛ذوجي ال :بوث نم عارذو ءمنغ عيطق نم قاش عيب نأ ريغ

 ىلإ ةلاهجلا يضقُت الف «توافتلا مدعل ؛زوجي :ةربص نم ٍزيِفَق عيبو

 .قرفلا حضوف «لوألا يف اهيلإ يضقُتو «هيف ةعزانملا



 ۳۹4 عويبلا باتك

 : لقأ اهدَّجَوف «مهرد ةئامب ءزيفق ةئام اهنأ ئلع ةَرْبْص عاتبا نّمو
 ءاش نإو «نمثلا نم هتّصِحب دوجوملا َذَخَأ ءاش نإ : رايخلاب يرتشملا ناك

 عا ایل : رثكأ اهَدَجَو نإو «عيبلا سَ

 ىلع ًاضرأ وأ «مهارد ةرشعب ءعرفأ ت ةرشع هنأ اولع ًابوث ئرتشا نمو

 ءاش نإ : رايخلاب يرتشملاف : لقأ اهدجوف « ءمهرد ت ةئامب < ءعارذ ةئام اهنأ

 .كَرَت ءاش نإو «نمثلا ةلمُجب اهَذَخَأ

 اهدجوف ءمهرد ةئامب «زيفق ةئام اهنأ ىلع ف عاتبا نمو) :لاق

 نإو «نمثلا نم و را ا كاش نإ :رايخلاب يرتشملا ناك :لقأ
 E ف ب ا 1

 هاضر متي ملف 5 مامتلا لبق هيلع ةقفصلا قّرفتل ؛(عيبلا خسف ءاش

 .دوجوملاب

 مولعم رادقم ىلع قو عيبلا نأل ؛(عئابلل ةدايزلاف :رثكأ اهدجو نإو)
 .يفصوب سيل ردقلاو « نعم

 اضرأ وأ «مهارد ةرشعب وذ أ ةرشع هنأ ىلع ًابوث ئرتش ا نمو) :لاق

 نإ :رايخلاب يرتشملاف :لقأ اهدجوف ىمهرد ةئامب «عارذ ةئام اهنأ ىلع

 كرت ءاش نإو «نمثلا ةلمجب اهذخأ ءاش

 ؛نيفرملاو لوطلا وع ةرايق هنآ معو الأ ؛ بوثلا يف فصَو عرذلا نأل نا اب امي ل

 لكي مدخ اي اذهلف «ةاويحنلا فارطأك فلا نم دوش هلباقي ال فضألاو

 .نمثلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم ثم :مامتلا لبق :هلوق )١(



 عويبلا باتك 300

 رايخ الو «يرتشملل وهف : هاّمس يذلا عْرَذلا نم َرثكأ اهَدَجَو نإو

 . عئابلل

 ءمهردب عارذ لك ءمهرد ةئامب «عارذ ةئام اهنأ ىلع اًهكّنعب : لاق ولو

 «نمثلا نم اهتّصِحب اهَذَحَأ ءاش نإ : رايخلاب يرتشملاف «ةصقان اهَدَّجّوف

 عارذ لك َعيمجلا َدَحَأ ءاش نإ :رايخلاب وهف :ةدئاز اهَدَجَو نإو
 . عيبلا حسف ءاش نإو «مهردب

 هذخأي اذهلف مثلا هلباقي َرادقملا نأل ؛لوألا لصفلا فالخب

 دوقعملا ريغتل ؛روكذملا فصولا تاوفل ؛رّيختي هنأ الإ «نمثلا نم هتصحب

 ارا لكشف لغ

 الو «يرتشملل وهف :هامس يذلا عْرَذلا نم َرثكأ اهّدَجَو نإو) :لاق

 .ميلس وه اذإف ءًابيعَم هعاب اذإ ام ٍةلزنمب ناكف «ةفص هنأل ؟ (عئابلل َرايخ

 عارذ لک «مهرد ةئامب «عارذ ةئام اهنأ ىلع اهکتعب :لاق ولو) :لاق

 نم اهتصجب اهَّذَخَأ ءاش نإ :رايخلاب يرتشملاف «ةصقان اهَدَجّوف ءمهردب

 هدارفإب الصأ راص هنكل ًاعبات ناك نإو فصولا نأل ؛(كَرَت ءاش نإو «نمثلا

 .بوث ةلزنم عارذ لك لوني «نمثلا ركب

 .مهردب عارذ لكل ًاذخآ نكي مل :نمثلا لكب ِهَّذَأ ول هنأل اذهو

 عارذ لك عيمجلا َدَخَأ ءاش نإ :رايخلاب وهف :ةدئاز اهّدَجَو نإو) :لاق

 .(عيبلا حسف ءاش نإو «مهردب



 ١*٤ عويبلا باتك

 ساف عيبلاف : ماَمَح وأ ءراد نم عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع ىرتشا نمو

 .رئاج وه :الاقو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 .ًاعيمج مهلوق يف «زاج : مهس ٍةئام نم مهسأ ةرشع ئرتشا نإو

 ًاعفن ناكف «نمثلا ةدايز هّمزلت :"”عْرَّذلا يف ةدايزلا هل ْتَلَصَح نإ هنأل

 .رّيختيف «ررض هبوشي
 نكي مل :لقألاب هّدَخأ ولو «ًالصأ راص هنأ اب اَمِل :ةدايزلا هّمزلت امنإو

 .طورشملاب ًاذخآ

 عيبلاف :ماَمَح وأ ءراد نم عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع ئرتشا نمو) :لاق

 .زئاج وه :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ساف

 .(ًاعيمج مهلوق يف ءزاج :مهس ةئام نم مهسأ ةرشع ئرتشا نإو
 مهسا ةرشع هبشأف «رادلا ٌرْْشَْع :عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع نأ :امهل

 .مهس ٍةئام نم

 وهو «عارذلا ل مِل ريعتساو «هب عرذي امل مسا عارذلا نأ :هلو

 .مهسلا فالخب ءمولعم ٌريغ كلذو «عاشملا نود ُنّيعملا

 وأ ءناعرذلا ةلمج ٌمِلَع اذإ ام نيب هلل همحر ةفينح يبأ دنع قرف الو

 .حيحصلا وهو ءمّلعي مل
 .عيبملا يف ةلاهجلا ءاقبل ؛هللا همحر ُفاّصخلا هّلوقي امل ًافالخ

 .عيبملا يف :خسُت يفو )١(



 عويبلا باتك ۲

 دحأ وأ ءةعست وه اذإف «باوثأ ةرشع هنأ ىلع ًالدء ئرتشا ولو

 .عيبلا سف : رشع

 ٌرايخلا هلو ءهرْدَقِب ناصقنلا لصف يف زاج : ًانمث بوث لكل نيب ولو

 . ةدايزلا يف ْرَجَي ملو

 a «مهردب عارذ لك «عرذأ ةرشع هنأ ئلع ًادحاو ًابوث ئرتشا ولو

 ّدحأ وأ «ةعست وه اذإف «باوثأ ةرشع هنأ ىلع ًالدع ئرتشا ولو) :لاق

 ّ .نمثلا وأ «عيبملا ةلاهجل ؛(عيبلا َدَّسَف :رشع

 هلو «"''هرْدقِب ناصقنلا لصف يف زاج :ًانمث بوث لكل َنّيب ولو) :لاق

 .ةعيبملا ةرشعلا ةلاهجل ؛(ةدايزلا يف ْرَجَي ملو «ٌرايخلا

 ءأضيأ ناصقنلا لصف يف ٌروجي ال :هللا همحر ةفينح يبأ دنع :ليقو

 .حيحصب سيلو

 ؛يوُرَم امهدحأ اذإف ءَناّيوَرَه امهنأ ئلع نيبوث ئرتشا اذإ ام فالخب

 يف لوبقلا لَعَج هنأل ؛امهنم راحاو لك ّنمث نيب نإو امهيف زوجي ال ثيح
 لوبق الو ساف طش وهو «يورهلا يف دقعلا ("'زاوجل ًاطْرَش يورملا

 .اقرتفاف «مودعملا يف طرتشُي

 «مهردب عارذ لک ٠ عرذأ ةرشع هنأ ىلع ًادحاو ًابوث ئرتشا ولو) :لاق

 .هيلع ةقفصلا قّرفتل )١(

 .ةحصل :خسُت يفو (1)



 ۳ عويبلا باتك

 يف هللا همحر ةفينح وبأ لاق :ٌُفصنو ةعست وأ «فصنو ةرشع وه اذإف

 هذخأي : يناثلا هجولا يفو «رايخ ريغ نم ءةرشعب هذخأي : لوألا هجولا

 . ءاش نإ ةعستب

 نإ َّرشع َدحأب هذخأي : لوألا هجولا يف هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . ءاش نإ ةرشعب هذخأي : يناثلا هجولا يفو «ءاش

 نإ يفصنو ةرشعب هذخأي لوألا هجولا يف : هللا همحر محم لاقو
0,2 

 . ریخیو .يفصنو ٍةعستب : يناثلا هجولا يفو «ءاش

 يف هللا همحر ةفينح وبأ لاق :ةفصنو ًةعست وأ «ٌفصنو ةرشع وه اذإف

 ها : يناثلا هجولا ىف يفو .رايخ ريغ نم «ةرشعب اا :لوألا هجولا

 .ءاش نإ ةعستب

 نإ شع دحأب دا :لوألا هجولا يف هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ءاش نإ ةرشعب كا :ىناثلا هجولا ىفو «ءاش

 نإ مفصنو ٍةرشعب هذخأي لوألا هجولا يف :هللا همحر محم لاقو

 ةلباقم ةرورض نم نأل ءو «يفصنو ةعستب :يناثلا هجولا يفو «ءاش

 .اهمكح هيلع ''”يرجيف «هفصنب هفصن ةلباقم :مهردلاب عارذلا

 عارذ لك لّرُت :لدبب عارذ لك هَر امل هنأ :هللا همحر فسوي يبألو 0 3 8 م 0 ن

 .صقتنا دقو قدح ىلع بوث ةلزنم

 .هالو1 ةخسن ةيشاح نم .فصنلا يأ :تلق .اًرجيف :خسُن يفو )١(



 ه٠ 6 6. 6. .٠ د. اه هع. و هاه هده ها ده هه هاه هاو GGG GGG GGG هج هه هاه

 َدَخَأ امنإو «لصألا يف فص و ردا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ىلإ مكحلا داع :همدع دنعف «عارذلاب يقم وهو «طرشلاب رادقملا مكح
 َ .لصألا

 داز ام يرتشملل ْبْيِطَي ال :هبناوج توافتت ال يذلا سابركلا يف :ليقو

 :لضفلا رضي آل كبح «نوزوملاةلؤنمي هنأل ؛ طورشتلا نع

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هنم عارذ ُمْيَب زوجي :''”اولاق اذه ئلعو

RR دع FR #د 

 .حّحصملا وه هّبثأ امو :تلق .عارذلا :خسُن يفو )١(

 .هللا مهمحر خياشملا يأ (۲)
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 لصف

 . همسي مل نإو عيبلا يف اهؤانب لحد : ًاراد عاب نمو

 . همسي مل نإو رجشلاو لخنلا نم اهيف ام لَخَد : ًاضرأ عاب نمو

 .ةيمستلاب الإ ءضرألا عيب يف عرزلا لخدَيالو

 . عاتبملا اهطرتشيي نأ الإ «عئابلل هّثرمثف : ٌرمث هيف ًارجش وأ ءًالخن عاب نمو

 لصف

 عيبلا تحت لخدي ام نايب يف
 مسا نأل ؛(هّمَّسُي مل نإو عيبلا يف اهؤانب َلَحَد :ًاراد عاب نّمو) :لاق

 .ف ةرعلا يف ذ ءانبلاو ةصْررعْلا ل وانتي رادلا

 ايل انت ةوكف «رارق لاصتا یب يطعم هنألو

 ؛(هّمَسُي مل نإو رجشلاو لخنلا نم اهيف ام لَحَد : ًاضرأ عاب نّمو) :لاق

 .ءاثبلا هبشأف «رارقلل اهب لصتم هنأل

 اهب لصتم هنأل ؛(ةيمستلاب الإ «ضرألا عيب يف ٌعرزلا خدي الو) :لاق
 .اهيف يذلا عاتملا هباشف «لصفلل

 نأ الإ «عئابلل هّئرمثف :ٌرمث هيف ًارجش وأ ءالخن عاب نّمو) :لاق

 خسنلا يفو «ةصرعلاب يأ «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ثينأتلاب :اهب :اذكه )١(

 .ةصرعلا ناكمب لصتم :ريدقتلاو .هب :ةيطخلا



 عيبلا تحت : لخدي ام نایب يف 66

 .عيبملا ٍمّلسو ءاهعّطقا : عئابلل لاقُيو

 ةرمثلاف :لخن اهيف ًاضرأ ئرتشا نَّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 و >2 2

 ."«ءاتبملا اهطرتشي نأ الإ « عئابلل

 .عرزلاك راصف «ءاقبلل ال «عطقلل وهف :ةقلِخ ناك نإو لاصتالا نألو
 ا 9 م٥

 .(عيبَملا مّلسو ءاهّعَطَقِإ :عئابلل لاقيو) :لاق

 «عئابلا كلمب لوغشم يرتشملا َكْلِم نأل ؛ٌعرز اهيف ناك اذإ اذكو
 .عاتم هيف ناك اذإ امك «هميلستو هُعيرفت هيلع ناكف

 درصحتسيو «رملا حالص َرهظَي ئتح كرت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 مطقُي ال نأ ةداعلا يفو ءداتعملا ميلستلا وه امنإ بجاولا نأل ؛"”عرزلا
 و

 .قاب ضرألا يف عرزلاو ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ امك راصو «كلذك

 ضوعلا ميلستو ءرجأب ةكرتي اوتح ءاضيأ بجاو 0 كانه: :انلق

 .حيحصلا يف ؛نكت مل وأ ا

 «نْيتياورلا حصأ يف «ڑوجي یب نأل ؛عئابلل نّيلاحلا يف نوكيو

 عاب نم» :رمع نبا ثيدح فورعملا امنإو ا ةياردلا يف لاق )١(

 )° )٠٤ يراخبلا حيحص يف : :«عاتبملا طرتشي نأ الإ «عئ « عئابلل ةرمثلاف : سن نا دق داق

 )١10147(. ملسم حيحص

 ٠١٠/۲. بلاطملا ئسأ (۲)

 58/٠١. ةيانبلا .دّصحُي نأ هل ناح يأ .عرزلا َدّصْحَتسُيو :خسُت يف تطبضو (۳)

 .ًادرفنم يأ )٤(



 ۷ عيبلا تحت لخدي ام نايب يف

 ٠ ٠ ة. 6و ا. و واو و و وأو هاو اه ه٠. و. هه ده و هاهو ده د. ده اه هو هو هو هو ده و ده هو ده هو و او و هاه هه

 يضلل 037 0 0-5 1 2و ١
 .ركذ ريغ نم رجشلا عيب يف لخدي الف «نيبن ام ىلع

 مل :دعب تبني ملو ءاهبحاص اهيف َرْذَي دقو «ضرألا تيب اذإ امأو
 .عاتملاك ءاهيف ٌعَدوم هنأل ؛ "هيف لخدي

 :"لیق دقو «هيف لخدي ال :"7ليق دقف :ةميق هل ْرِصَت ملو تبت ولو 8 0 2 2 رر

 .هيف لخدي
AS Eرفاشملا هلانت نأ لبق هعيب زاوج ىف يفالتخالا ئلع ءانب اذه نأكو نيل و  

 .*لجاتملاو
 2 .٠ و

 .امهنم اسيل امهنأل ؛قفارملاو قوقحلا ركزذب ٌرمثلاو عرزلا لخدي الو
 ع

 نم :لاق وأ ءاهقوقح نم اهنمو اهيف هل وه ريثكو ليلق لكب :لاق ولو

 .انلق اّمِل ؛ "هيف الخدي مل :اهقفارم

 .عيبلا يف يأ )١(

 .(ه175) هللا همحر ةمصع نب دمحأ رافصلا مساقلا يبأ لوق وهو (؟)

 .(هالالا“ ت) هللا همحر فاكسإلا ركب يبأ لوق وهو (۳)

 .هتفش يأ :ريعبلا رفشم :عمج ()

 .عرزلا هب دصحي ام وهو :لَجْنِم :عمج (5)

 نمو «هريغل ًاعبات هلعجي مل :لجانملاو رفاشملا هلانت نأ لبق هعيب زوج نمف ينعي

 50/٠١. ةيانبلا .ًاعبات هلعج :هزوجي مل

 نأ ىلع لدي ام 587/5 ةيانعلا يفو .اهيف نالخدي :سكعلا ىلع خسُت يفو )١(

 5١/5١. ةيانبلا يف كلذكو ءرمثلاو عرزلا يأ «نالخدي ال :باوصلا



 عيبلا تحت لخدي ام نايب يف 104

 يرتشملا ئلعو «عيبلا زاج : ادب دق وأ ءاهحالص ذب مل ةرمث عاب نمو
 .لاحلا يف اهْعْطَق

 . عيبلا دس : ليخنلا ىلع اهكرت طّرش نإو

 .هيف الخد :اهقفارم نم وأ ءاهقوقح نم :لقي مل نإو
 ال عاملا ةلزنمب وهف :دوصحملا ٌعرزلاو «"”ذوذجملا ٌرمثلا امأو

 .هب حيرصتلاب الإ لخدي
 لام هنأل ؛(عيبلا زاج :ادب دق وأ ءاهحالص دبي مل ةرمث عاب نّمو) :لاق

 . يناثلا يف وأ «لاحلا يف هب ًاعّمَتتم هنوكل امإ «ٌمّوقتم

 .حصأ لوألاو ءاهُحالص ودبي نأ لبق زوجي ال :ليق دقو

 اذإ اذهو «عئابلا كلمل ًاغيرفت ؛(لاحلا يف اهْعْطَق يرتشملا ئلعو)

 .عطقلا طرشب وأ «ًاقلطم اهارتشا

 هيضتقي ال طْرَش هنأل ؛(عيبلا َدَّسَق :ليخنلا ىلع اهكرَت طَّرَش نإو) :لاق

 وأ «ةراعإ وهو ءةقفص يف ةقفص وه وأ «ريغلا كلم لغش وهو «دقعلا

 .عيب يف ةراجإ

 .انلق اّمِل ؛ضرألا يف كرتلا طرشب عرزلا عيب اذكو

 ؛هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع "'اهمَظِع ئهانت اذإ اذكو

 .عوطقملا وهو «رلحاو ىنعمب امهيلك نأل ؛ نيتلمهمب زوجيو «نيتمجعم نيلاذب )١(

 1۳/٠١. ةيانبلا .يناثلا :لدب :لآملا :خسُن يفو .اهحالص دبي مل لاح يأ (؟)

 .كرتلا اهيف طَّرَشو يأ (۳)



 ۹ عيبلا تحت لخدي ام نایب يف

 ٠ ٠ ه٠. هو او و او و و و هاه .٠ هاو و هو ىو. و هو و هى واو دو د. و هاه اه هه ىو اهو ىو O هاه هوه

 .ةداعلل ؛ هللا همحر دمحم هنسحتساو ءانلق امل

 وهو «مودعملا ءزجلا هيف طّرَش هنأل ؛اهُمَّظِع انتي مل اذإ ام فالخب

 .رجشلاو ضرألا نم ىنعمب ديزي يذلا

 .لضفلا هل باط :عئابلا نذإب اهكرتو ءًاقلطم اهارتشا ولو

 .ةروظحم ةهجب هلوصحل ؛هتاذ يف داز امب قّدصت :هنذإ ريغب اهكرت نإو

 يخت اذه نأل راج داري ل ايار يام ارغب كانو

 .ةدايز ققحت ل «ةلاح

 ىلإ ليخنلا رجأتسا دقو «ليخنلا ىلع اهكرتو ءًاقلطم اهارتشا نإو

 فراعتلا مدعل ؛ٌةلطاب ةراجإلا نأل ؛لضفلا هل باط :كاردإلا تقو

 .ًاربتعم نذإلا يقبف «ةجاحلاو

 "كردي نأ ىلإ ضرألا رجأتساو «عرزلا ئرتشا اذإ ام فالخب

 تقرواف «ةلاهجتلل ؛ ةدنناف ةراجألا نآل :لضفلا هل تبطي ال كبح ءةكرتو
. 

 ال هنأل ؛عيبلا دسف :ضبقلا لبق َرَحآ ارمث ترمئأف ءاقلطم اهارتش ڈا ولو

 تلا ردت ؛ عيبملا ميلست هّنِكمُي

 56/1١. ةيانبلا .قدصتلا :هليبسو (۲)



55 
 عيبلا تحت لخدي ام نايب يف

 .ةمولعم ًالاطرأ اهنم ينثتسيو «ةرمث عيب نأ وجي الو
 و و

 لوق لوقلاو «طالتخالل ؛هيف ناكرتشي :ضبقلا دعب '”ترمثأ ولو

 .هدي يف هنأل ؛هرادقم يف يرتشملا

 .خيطبلاو «ناجنذابلا يف اذكو

 .هِكلِم ىلع ةدايزلا لصحتل ؛لوصألا يرتشي نأ :""صّلْخَملاو

 .(ةمولعم ًالاطرأ اهنم ينثتسيو «ةرمث عيب نأ زوجي الو) :لاق

 .لوهجم ءانثتسالا دعب ىقابلا نأل ؛هللا همحر ””كلامل ًافالخ

 .ةدهاشملاب ٌمولعم يقابلا نأل ؛ًانّيعم ًالخن ئنثتساو عاب اذإ ام فالخب

 لوق وهو هللا همحر نسحلا ةياور هذه :«"اولاق :هنع هللا يضر لاق
 .هللا همحر يواحطلا

 داريإ زوجي ام نأ :لصالا نال ؛زوجي ن يغبني :ةياورلا ره ىلع ام ةا زوجي ام نأ :لصألا نأل زوجي نأ نغني: اف العاق

 .دقعلا نم هؤانثتسا زوجي : هدارفناب هيلع ٍدقعلا

 هس هع م 2
 .هؤانثتسا اذكف « زئاج رر نم ريق عبو

 .رمثأ :خسُت يفو .ئرخأ ةرمث يأ ١(

 يأ :يزارتألا لاقو «ضبقلا لبق ثدح اذإ اميف هزاوج يف ةليحلا يأ ()
 1٦/٠١. ةيانبلا .عيبلا داسف نم صلخملا

 . 1۸۲/۲ يفاكلا (9)

 .هللا مهمحر خياشملا يأ (5)
 اهنم ينثتسيو «ةرمث عيبي نأ زوجي الو :يرودقلا لوق يأ .اذه : حست يفو 6

 .ةمولعم الاطرأ



 ا عيبلا تحت لخدي ام نایب يف

 «,o 5 55 ووو 00 و و

 .هرشق يف ءالقابلاو ءاهلبنس يف ةطنجلا عيب روجيو

 اذكف «هعيب زوجي ال هنأل :ناويحلا يفارطأو «لّمحلا ءانثتسا فالخب

 .هؤانثتسا

 .(هرشق يف ءالقابلاو ءاهِلبْتس يف ٍةطنجلا عيب زوجيو) :لاق
 را ألا اذكو

 اذكو ءرضخألا ءالقابلا عيب زوجي ال : هللا همحر ٠ يعفاشلا لاقو

 .هدنع وألا هرشق يف قسفلاو زْوّللاو «زؤجلا

 .نالوق ٍةلبثَسلا عيب يف هلو

 هلك كلذ زوج انار

 E ةغاّصلا بارت هبشأف هيا ديس اني كما ملط راسل والا

 ريالا يزال ون ها م لاو ةالاعلا هيلع وعلا نامياوز كيرا
4 

 . ةهاعلا نمأيو «ضيْبَي ئتح لبنسلا عيب نعو “٠ يِهزي ئىتح

 تفلتخا كلذكو «يازلا مضب :ٌدرألا :خسُت يفو .ٌدرألا عيب زوجي اذكو يأ )١(

 .اهوحنو زوجلاو زوللاو مسمسلا طبض يف خسنلا

 ٠١5/7. بلاطملا ئنسأ (۲)

 54/1١. ةيانبلا .ةضفلاو بهذلا ةدارُب هيف يذلا بارتلا وه (۳)

 رفضت فأ رمح يأ )٤(

 )٥( ملسم حيحص «(۲۲۰۸) يراخبلا حيحص يف :وهزي :ظفلب )190(«



 عيبلا تحت لخدي ام نايب يف ۲

 .اهقالغأ حيتافم عيبلا يف لخد : ًاراد عاب نّمو

 . عئابلا ىلع : نمثلا قانو «لاّيكلا ةرجأو

 هثوك :عماجلاو ءريعشلاك «هلبتُس يف هعيب زوجیف «هب عقم بح هنألو
 .ًاموقتم الام

 ءابرلا لامتحال ؛هسنجب هعيب زوجي ال امنإ هنأل ؛ةغاصلا بارت فالخب

 .زاج هنج فالحب هعاب ولا نح
 ال هنأل ؛ابرلا ةهبشل ؛ًاضيأ زوجي ال :هسنجب هعاب ول :انتلأسم يفو

 .ةطنحلا نم لبانسلا يف ام ٌرْدَق ئردُي

 لعد هنأل ا حيتافم عيبلا يف ل :ًاراد عاب نَّمو) :لاق

 قلما عيب يف لخدي حاتفملاو باقل اف ك رم ا + قؤلعألا ف

 .هنودب هب عفتني ال ذإ ءهنم ضعب ةلزنمب هنأل رو

 ال هنألف :ليكلا امأ ء(عئابلا ىلع :نمثلا ٍدِقانو «لاّيكلا ةرجأو) :لاق
 .ةلياكم عيب اذإ : اذه ئنعمو «عئابلا ىلع وهو «ميلستلل هنم لب

 .دادعلاو «عارذلاو «ناّرولا خا اذكو

 بيترتب يعفاشلا دنسم يف :ةيادهلا خس يه امك «يهزي :فلؤملا ظفلبو ءامهريغو

 .(05:9) يراصنألا يدنسلا دباع دمحم خيشلا

 .عيبلا يف ذ يأ (۱)

 .رادلا يف يأ (۲)



 ۳ عيبلا تحت لخدي ام نایب يف

 و

 . يرتشملا ىلع : نمثلا نارو ةرجأو

 .الّوأ نمثلا عفدا : يرتشملل : ليق : نمثب ةعلس عاب نمو

 ل ل (N 4 „و 2 و مد |
 نال ؟ هللا امهمحر دمحم نع متسر نبا ةياور روكذملاف :دقنلا امأو

 وه عئابلاو «نزولا لعب نوكي هنأ ئرت الأ كلما لعب نوكي دقنلا

 .هدريل بيعملا فرعي وأ «هريغ نم هَقَح هب قّلعت ام ريمي ؛ هيلإ جاتحملا

 جاتحي هنأل ؛يرتشملا ىلع :هللا امهمحر هنع " ”ةعامس نبا ةياور يفو

 «نزولاب ُرْدَقلا فرعي امك ءدقنلاب فرت ةدوجلاو «ردقملا دّيجلا ميلست ىلإ
 هيلع "نوکتف

 ٌحاتحملا وه هنأ ايب اَمِل ؛(يرتشملا ىلع نشل نارو و :لاق

 .ميلستلا ققحتي نزولابو «نمثلا ميلست ىلإ

 نأل ؛وا نمثلا عفدا :يرتشملل :ليق :نمثب ةعلس عاب نَّمو) :لاق

 عئابلا ىح نّيعتيل ؛نمثلا عقد مدقيف «عيبملا يف َنّيعت يرتشملا قح

 .ةاواسملل ًاقيقحت ؛نييعتلاب ْنيعتي ال هنأ امل ؛ ضبقلاب

 نسحلا نب دمحم مامإلا ىلع هقفت «يزورملا ركب وبأ مّتسُر نب ميهاربإ مامإلا )١(
 .85ص مجارتلا جات .ه١1١1 ةنس هللا همحر يفوت «رداونلا هنع ئورو «ينابيشلا

 َرداونلا ئورو «دمحمو فسوي يبأ نع ثّدح «يميمتلا ةعاَمَس نب دمحم (؟)

 .نينس ثالثو ٌةثام هلو «ه77٠ ةنس هللا همحر يفوت «تاقثلا ظاّفحلا نم ناكو ءامهنع

 .ةعئارلا ةيلاعلا هرابخأ ئلع فوقولل اهيلإ لَحرُي ١٠٤۲ص مجارتلا جات يف ةيلاع ةمجرت هل
 .دقانلا ةرجأ يأ (۳)



 عيبلا تحت لخدب ام نایب يف ٤

 ؛(ًاعم امّلس :امهل ليق :نمشب ًانمث وأ ءةعلسب ةعلس عاب نَّمو) :لاق
 «عفدلا يف امهدحأ ميدقت ىلإ ةجاح الف «هيدعو نييعتلا يف امهئاوتسال

 .ملعأ ئلاعت هللاو
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 21 طارت رايخ باب

 طرشلا رايخ باب

 . يرتشملاو عئابلل « عيبلا يف ٌرئاج طرا ٌرايخ
 .اهتود امف «مايآ ةثالث ٌرايخلا امهلو

 طرشلا رايخ باب

 .يرتشملاو عئابلل «عيبلا يف ٌرئاج طْرّشلا رايخ) :لاق

 هنود اَمِق «مايأ ةثالث ٌرايخلا الو
 هدف 3 و

 هللا يضر يراصنألا ورمع نب قم نب ناب نأ يور ام : هيف لصألاو

 اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل لاقف «تاعايبلا يف نبغي ناك هنع

 ."”«مايأ ةئالث ٌرايخلا يلو «ةيالخ ال :لقف تعياب

 .عادخ ال :يأ )١(

 :ظفلب )٠١۳۳( ملسم حيحصو «(۲۱۱۷) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا لصأ (؟)

 كردتسملا :(7700) هجام نبا ننس يف :فّلؤملا ظفلبو ««ةبالخ ال :لقف تعياب نّم»

 )001١( ينطقرادلا ننس «هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو «هححصو )۲۲٠٠(« مكاحلل

 .71/7“ ريبحلا صيخلتلا «5/5 ةيارلا بصن

 دئاوفلا نمض بابلا تادايز يف 7717/5 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هركذو

 هذه ركذ دقو «تادايزلا هذه يف هتدعاق ىلع نسح وأ حيحص وهف «ةيدانسإلاو ةينتملا

 .4ص «(يراسلا يده  ئدُه) حتفلل هتمدقم يف ةدعاقلا



 طرشلا رايخ باب 7

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اهنم رثكأ زوجي الو

 :ةمولعم ةده مس اذ] روج : الاقو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج : ثالثلا يف زاجأ اذإ هنأ الإ

 رفز لوق وهو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهنم َرثكأ زوجي الو) :لاق
 .هللا امهمحر "'"يعفاشلاو

 هللا يضر رمع نبا ثيدحل ؛(ةمولعم ةدم ئّمس اذإ زوجي :الاقو)

 ۰ “٠ يرش نإ رايختلا واج هنأ امهنع
 دقو ءْنّبَعلا هب عفدنيل ؛يورتلا ىلإ ةجاحلل عرش امنإ رايخلا نألو

 .نمثلا يف ليجأتلاك راصف «رثكألا ىلإ ةجاحلا سمت

 وهو «دقعلا ئضتقم فلاخُي رايخلا طش نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .موزللا

 ةدملا ىلع ٌرصتقيف «صنلا نم هانيور امب سايقلا فالخب هانزوج امنإو
 .”ةدايزلا تفتناو «هيف ةروكذملا

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع “زاج :ثالثلا يف زاجأ اذإ هنأ الإ) : لاق

 )١( بلاطملا ئنسأ ۲/٠٠.

 ٠٠٠/١ ريدقلا حتف يف كلذكو ءآدج بيرغ ۸/٤: ةيارلا بصن يف لاق (۲)
 45/5١. ةيانبلاو

 .ثالثلا ىلع يأ (۳)

 رثكأ زوجي ال :هانعمو :ةفينح يبأ دنع اهنم رثكأ زوجي الو :هلوق نم ءانثتسا اذه (5)

 ۸١/٠١. ةيانبلا .زاج :ثالثلا يف رايخلا هل نم زاجأو ءاهنم رثكألا رك ول نكل ءاهنم



 ۷ طرّشلا رايخ باب

 .زاج : امهنيب عيب الف مايأ ةثالث ىلإ مثلا دقني مل نإ هنأ ئلع ئرتشا ولو
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي ال : مايأ ةعبرأ ىلإو

 .رثكأ وأ .مايأ ةعبرأ ىلإ زوجي : هللا همحر دمحم لاقو

 .ًاعيمج مهلوق يف زاج : ثالثلا يف َدَقَت نإف

 .ازئاج بلقنپ الف ءادساف دقعنا هنإ :لوقي وه هللا همحر رفزل ًافالخ

 ,©”هقّرلاب عاب اذإ امك ءًازئاج ُدوعيف «هررقت لبق دسفملا طقسأ هنأ :هلو
 .سلجملا يف هملعأو

 لصتي مل :كلذ لبق زاجأ اذإف «عبارلا مويلا رابتعاب داسفلا نألو

 .عبارلا مويلا نم ءزج يِضُمب سقي دقعلا نإ :ليق اذهلو ءدقعلاب ٌدسفملا

 ىلع اذهو ءطرشلا فذحب ُداسفلا ٌعفترُي مث ءًادساف ٌدقعني :ليقو

 ."”لوألا هجولا

 عيب الف مايأ ثالث ىلإ مثلا ٍدَقْنَي مل نإ هنأ ئلع ئرتشا ولو) :لاق
 .زاج :امهئيب

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي ال :مايأ ٍةعبرأ ىلإو

 .رثكأ وأ ءمايأ ةعبرأ ىلإ زوجي :هللا همحر محم لاقو

 .(ًاعيمج مهلوق يف زاج :ثالثلا يف دقت نإف

 .يرتشملا هّملعَي الو «هنمث نم بوثلا يف ةمالعلا ىلع بتك امب يأ )١(

 «يناثلا ليلعتلا ىلع امأو «خلإ...دسفملا طقسأ :هلوق وهو لوألا ليلعتلا يأ ()

 487/٠١. ةيانبلا .ًادساف دقعني مل هنأل ؛ميقتسي الف :خلإ...داسفلا نأل :هلوق وهو



 طلا رايخ باب ۸

 .هكلي نع عيبملا جورخ عنمي عئابلا ٌرايخو
 .ةميقلاب ِهّئِوَض : رايخلا ةدم يف هدي يف َكّلَمو «يرتشملا هَّضْبَق ولو

 ىلإ تسمم ٌةجاحلا ذإ ءرايخلا طارتشا نعم يف اذه نأ :هيف لصألاو
 .هب ًاقَحْلُم نوكيف «خسفلا يف ةلطامملا نع ًارّرحت ؛دقنلا مدع دنع خاسفنالا

 يلو ."”هب قَحْلملا يف هلصأ ىلع هللا همحر ةفينح وبأ رم دقو
 َ .ثالثلا ىلع "ةدايزلا

 .ثالثلا ىلع ٍةدايزلا زيوجت يف هللا همحر محم اذكو

 .سايقلاب اذه يفو ءرثألاب لصألا يف َدَخَأ هللا همحر فسوي وبأو

 عيب هنأ وهو هللا همحر ٌرفز لام هيلإو ءٌرَخآ سايق ةلأسملا هذه يفو

 ٌلسفم :هيف اهنم حيحصلا طارتشاو ءطرشلاب اهقّلعتل ؛ةدساف ةلاقإ هيف ط رش
 .'ولوأ دسافلا طارتشاف ءدقعلل

 .هاّئيب ام :ناسحتسالا هجوو

 اذه مامت نأل ؛(هكلم نع عيبملا جورخ عنمي عئابلا ٌرايخو) :لاق

 .هقُتِع ذفني :هقتعأ ول اذهلو «رايخلا عم متي الو «ةاضارملاب ببسلا

 .عئابلا نذإب هّضَبق نإو هيف فّرصتلا يرتشملا كلمّي الو

 .(ةميقلاب هّئمَّض :رايخلا ةدم يف هلي يف َكَلَهو «يرتشملا هّضّبق ولو) :لاق

 .ةدايزلا ئَفو :خسُن يفو (۲)



 ۹ طرشلا رايخ باب

 . عئابلا كلم نع عيبملا جورخ عنمي ال يرتشملا ٌرايخو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هكلمي ال يرتشملا نأ الإ

 ع 5 و 5 5

 «لحملا نودب ذافن الو ءافوقوم ناك هنأل ؛كالهلاب خسفني ةئي عيبلا نآل

 4 0 2 ج س و
 .ةميقلا هيفو .ءارشلا موس ئلع هدي يف اضوبقم يقبف

 ًارابتعا ؛ يرتشملا ىلع ءيش الو «عيبلا خسفنا : عئابلا دي يف كله ولو

 .قلطملا حيحصلا عيبلاب

 نأل ؛(عئابلا ٍكْلِم نع عيبملا جورخ عنمي ال يرتشملا ٌرايخو) :لاق

 نع لدبلا جورخ عنمي امنإ َرايخلا نأل اذهو مزال رخآلا بناج يف عيبلا

 .رخآلا نود «هل ًارظن عرش هنأل ؛ٌرايخلا هل نَم كلي

 .(هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هكلمي ال يرتشملا نأ الإ) :لاق

 كلم يف لخدي مل ولف «عئابلا كلي نع جرح امل هنأل ؛هكلمي :الاقو
 .عرشلا يف هب انل َدَْع الو وكلام لإ ال ًالئاز نوكي :يرتشملا

 هنأب انلق ولف «هكلم نع نمثلا جرخُي مل امل هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ؛امكح .لحلاو لجر كلم يف نالدبلا عمتجال :هكلم يف عيبملا اغ

 .ةاواسملا ىضتقت ةضواعملا نأل ؛عرشلا يف هل لصأ الو «ةضواعملل

 ‹ةحلصمأ | ىلع فقيف «ئورتيل ؛يرتشملل ارظن : "عرش رايخلا نألو

 توفيف «هبیرق ناك ناب «هرايتخا ريغ نم هيلع قتعَي امبر :كلملا تبث ولو
 .رظنلا

 .طرش :خسُن يفو )١(



 طرسشلا رايخ باب 6

 .بيع هّلَحَد اذإ اذكو «نمثلاب َكَلَه : هدي يف َكَلَم نإف

 .حاكتلا اسفي مل : مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ئلع هتأرما ئرتشا نّمو

 .اهدَرُي نأ هل : اهئطو نإو
 .حاكنلا دَسْفَي : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .اهّدرَي مل : اهئطو نإو

 .(بيع هّلَخَد اذإ اذكو «نمشلاب كله :هدي يف َكَلَه نإف) :لاق

 .عئابلل ٌرايخلا ناك اذإ ام فالخب

 ئرعت ال كالهلاو ءامكح ٌدرلا عنتمي :بيع هّلَخَد اذإ هنأ :قّرَفلا ةجوو

 .نمثلا همزليف «مربنا دق دقعلاو كلهيف «بيع ٍةمدقم نع

 ئابلا رايخل ًامكُح ٌدرلا عنتمي ال :بيعلا لوخدب نأل ؛مدقت ام فالخب

 .فوقوم دقعلاو كهف

 ؛(حاكنلا راسفي مل : مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع هتآرما ئرتشا نّمو) :لاق

 .رايخلا نم هل امل ؛اهكِلمَي مل هنأل

 اذإ الإ «حاكنلا مكحب :ءطولا نأل ؛(اهّدَرُي نأ هل :اهئطو نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو) ءاهْصِقْنِي ءطولا نأل ؛ًاركب تناك

 درلا عنتميف «نيميلا كلمب اهئِطَو هنأل ؛(اهّدْرَي مل :اهئطو نإو) :لاق

 اب تناك ناو

 .اهكلم هنأل ؛(حاكنلا سقي :الاقو



 ١ طرشلا رايخ باب

 ٠.6 هه. و و. واو ا. ا. هو او. واه د. . هج هج وى. هه هى. ىو. وأى اى هو هاه و او ده و ده او هاه هاه

 طرشب يرتشملل كلملا عوقو ىلع نتي اهلك «تاوخأ ٍةلأسملا هذهلو

 :همدعو «رايخلا

 .رايخلا ةدم يف هل ًابيرق ناك اذإ يرتشملا ىلع ئرتشملا نع ع :اهنم -

 ر وف دبع لَم انإ لح يرتشملا ناك اذإ و :اهنمو -

 قتعلل ءىشنملاك ٌريصي هنأل ؛ ۶ رح وهف تيرتشا نإ :لاق اذإ ام فالخب

 E E ءءارشلا دعب

 ةد ءاريتسالا نهدي ازت ال ة دلا ىف ةارتغملا رضيح نأ اهتموا

 .أرتجي :امهدنعو

 و

 «هدنع ءاربتسالا هيلع بجي ال :عئابلا ىلإ رايخلا مكحب تدر ولو

 .ضبقلا دعب تدر اذإ بجي :امهدنعو

 هل بلو َّمأ ٌريصت ال :حاكنلاب ةدملا يف ةارتشملا تدل اذإ :اهنمو -

 .امهل ًافالخ 2( هدنع

 «عئابلا دنع هعدوأ مث «عئابلا نذإب عيبملا يرتشملا ضيق اذإ :اهنمو -

 مدعل ؛درلاب ضبقلا عافترال ؛معئابلا لام نم كله :ةدملا يف هدي يف كلهف

 .هدنع كلملا

 .كلملا مايق رابتعاب عاديإلا ةحصل ؛يرتشملا لام نم :امهدنعو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم هد وهف هلوق )١(



Eطلا رایخ باب  
 نإف ٌريجُي نأ هلو «رايخلا ةدم يف َحّسْفَي نأ هلف : ٌرايخلا هل طرُش نّمو

 .زاج : هبحاص ةرضح ريغب هزاجأ

 ةفينح يبأ دنع ًارضاح ُرَخآْلا نوكي نأ الإ رحب مل : خسف نإو

 .زوجي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا امهمحر دمحمو

 يف نمتلا نم .عئابلا هآريأف هل انوذأم ًادبع يرتشملا ناك ول :اهنمو -

 0 د ؛ هدنع هرايخ ىلع يقب :ةدملا

 ريغب ًاكيلمت هنم ٌدرلا ناك :هّكَلَم امل هنأل ؛هرايخ لطب :امهدنعو

 .هلهأ نم سيل وهو «ضوع
 :ملسأ مث «رايخلاب هنأ ىلع ارمخ يمذ نم يمذ ئرتشا اذإ :اهنمو -

 .ملسم وهو اهّدر كلمي الف ءاهكَلَم هنأل ؛امهدنع ٌرايخلا لطب

 هدعب رايخلا طاقسإب اهّكّلمتي الف ءاهكِلمَي مل هنأل ؛ عيبلا لطبي :هدنعو

 .ملسم وهو

 نأ هلو «رايخلا ةدم يف ّحّسْفَي نأ هلف :ٌرايخلا هل طرش نمو) :لاق

 .زاج :هبحاص ةرضَح ريغب هزاجأ نإف «زيجي
 دمحمو ةفينح يبأ دنع ًارضاح ٌرَخآلا نوكي نأ الإ ءْرَجَي مل :َحَّسَف نإو

 هللا اوه

 .هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(ڑوجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هنع ةرضحلاب ينك امنإو «ملعلا وه طرشلاو

 )١( جاتحملا ينغم رظني 7 .



 ندي طرشلا رايخ باب

 ٌرايخلا لقتني ملو « عيبلا مزلو «هرايخ لطب : ٌرايخلا هل نم تام اذإو

 . هتثرو ىلإ

 هيلع الع فقوتي الف هبحاص ةهج نم خسفلا ىلع لَم هنأ : :هل

 .عيبلاب ليكولاك راصو «هاضر طّرتشُي د ال اذهلو «ةزاجإلاك

 نع ئرعُي الو "٤ ”عفرلاب دقعلا وهو «ريغلا ّقَح يف فرصت هنأ :امهلو
 همزلتف «هيف فرصتيف «قباسلا عيبلا مامت دمتي نأ ةا ةنأل ؛ةّرضملا

 هتعلسل اظ ال وأ چ ٌرايخلا ناك اذإ اميف :كالهلاب ةميقلا ةفارغ

 لع فقوتيف «ررض عون اذهو «يرتشملل ٌرايخلا ناك اذإ اميف :ًايرتشم

 .ليكولا لزعك راصو «هملع

 ."'اهيف مازلإ ال هنأل ؛ةزاجإلا فالخب

 كندي ال ار كلذ لاقي فكر هع لم طاس قاالر
 .طلسملا هكلمي ام ريغ يف طيلست الو !؟خسفلا

 ؛خسفلا مت :ةدملا يف هّمَلَبِو «هبحاص ِةبْيَغ لاح يف خسف ناك ولو

 .هب ملعلا لوصحل

 .خسفلا لبق ٍةدملا يِضُمِب دقعلا مت :ةدملا يضم دعب هّمَلَب ولو

 رايخلا لقتني ملو «عيبلا مزلو «هرايخ لطب :رايخلا هل نم تام اذإو) :لاق

 .(هتثرو ىلإ

 .نيدقاعتملا قح يف دقعلا عفرب يأ )١(

 .هيف :خسُن يفو )۲(

 .طّلسم هنإ :هللا همحر فسوي يبأ لوق نع باوج اذه (۳)



 طارتشلا رايخ باب ٤

 امهّيأو ءزاج : زاجأ امهُّيأف : هريغل رايخلا طَّرّشو ءًائيش ئرتشا نمو

 «عيبلا يف تبث مزال ىح هنأل ؛هنع ثّروُي : هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .نييعتلاو «بيعلا رايخك «ثرإلا هيف يرجيف

 :ترإلاو «هلاقتنا روصتي الو + "”ةدارإو ةئيشم الإ سيل رايخلا نأ :انلو

 .لاقتنالا لبقُي اميف

 «ثراولا اذكف ءاميلس يبملا قحَتسا ثّروملا نأل ؛بيعلا رايخ فالخب

 كررت ال نالا رقت ابن
 ءريغلا كلمب هكلم طالتخال ؟ءادتبا ثراولل ُتبثي :نييعتلا ٌرايخ امأو

 تر راب نذل

 ,””زاج :زاجأ امهّيأف :هريغل رايخلا طَرَشو ءآئيش ئرتشا نّمو) :لاق
 .(ضقتنا :ضَقَن اأو

 .ًاناسحتسا ؛ٌرئاج هريغل رايخلا طارتشا نأ :اذه لصأو

 نم ٌرايخلا نأل ؛هللا همحر رفز لوق وهو «ءزوجي ال :سايقلا يفو

 ىلع نمثلا طارتشاك «هريغل هطارتشا زوجي الف .هياكحأو دقعلا بجاوم
 .يرتشملا ريغ

 )١( جاتحملا ينغم 0/۲.

 رايخلا سيل يأ «سيل :ربخ نع نالدب امهنأ ىلع نابوصنم :ةدارإو ةئيشم ةفإ

 .عفرلاب امهالك :خسُت يفو :تلق ٠١٠/٠١. ةيانبلا .ةدارإو ةئيشم الإ ًائيش

 .دقعلا زاج يأ (۳)



 ٥ طرشلا رايخ باب

 ه9 و جاه واو و دو هاو ده و هواه و اهو هو هو د. هلق يه هلو د ه هه ها وأو هو وه هاه و هو ده هوه هو

 «دقاعلا نع ةباينلا قيرطب الإ تبثي ال ٍدقاعلا ريغل َرايخلا نأ :انلو
a PDA PA asايلا ا  eهفرصتل احيحصت ؛هنع ابئان وه لعجي مٿ «ءاضتقا هل رايخلا مدقيف د 1 5 »› 

 امهيأو ءزاج :زاجأ امهيأف ءٌرايخلا امهنم ٍدحاو لكل نوكي كلذ دنعو 8 31 7 4 :

 .ضقتنا : ضقن

 ومد يف ريس ح هج

 ربتعي :رخآلا خسفو ءامهدحأ زاجأ ولو
 ب م و

 .هريغ هيف همحازي

 ال ٍنامز ىف هدوجول ؛قباسلا

 فّرصتو «ةياور يف «دقاعلا فرصت ربتعي :ًاعم امهنم نامالكلا جرح ولو

 .ئرخأ يف ."”خسافلا

 .هنم ةيالولا ٌديفتسي بئانلا نأل ؛ئوقآ دقاعلا فرصت نأ :لوألا هجو

 «خسفلا تل اسلا نأل ؛ٰئوقأ خسفلا نأ : يناثلا هجوو

 اخر :فرتلا ايم او لك كم او «ةزاجإلا هقحلت ال :خوسفملاو

 نيا ل

 ةيادهلا عوبطم يف كلذكو «يدل امم اهلك ةيطخلا خسنلا يف :مدقيف :اذكه )١(

 ءٌردقيف : ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ءاج هنأ نيح يف ٠٠٠۷/١ يمزراوخلل ةيافكلا عم

 ثيح نم هسفنل طَرَش هنأك لعجيف يأ :دارملاو «يونكللا ةيشاح ةعبط يف كلذكو
 5/1١ ٠١١. ةيانبلا .دقاعلا فّرصتل ًاحيحصت ؛ءاضتقالا

 .دقاعلل يأ (۲)

 .خسفلا :خسُن يفو 2م



 طرشلا رايخ باب ٦1

 : مايأ ةثالث امهدحأ يف رايخلاب هنأ ئلع ءمهرد فلأب نْيدبع عاب نمو
 .دساف عيبلاف

 امهدحأ يف رايخلاب هنأ ىلع ءةئامسمخب امهنم راحاو لك عاب نإو

 . عيبلا زاج : هنّيعب

 و و و

 همحر فسوي يبأ لوق : يناثلاو « هللا همحر دمحم لوق لوألا :ليقو

 .یلاعت هللا

 :ًاعم هريغ نم لكوملاو «لجر نم ليكولا عاب اذإ امم كلذ جرخّتساو
 3 ٠ ف ر 2۶2 > .
 هللا همحر فسوي وبأو «لكوملا فرصت هيف ربتعي هللا همحر دمحمف

 .امهربتعي

 ةثالث امهدحأ ىف رايخلاب هنأ ىلع ءمهرد فلأب نّيَدبع عاب نّمو) :لاق

 .دساف عيبلاف : مايأ

 امهدحآ يف رايخلاب هنأ ىلع ءئامسمخب امهنم راحاو لك عاب نإو

 .(عيبلا زاج : هنّيعب

 را ارا لغ لالا

 ةجولا وهو ءٌرايخلا هيف يذلا َنيعي الو «نمثلا لصَمُي ال نأ :اهدحأ -

 .("”باتكلا» ىف لوألا

 حتف يف مامهلا نبا لاقو 0٠١7/٠١ ةيانبلا يف امك .ريغصلا عماجلا يأ )١(

 ها .اهحرش ةيادهلا نأل ؛ةيادبلا هب ديري هنأ رهظألاو : 014/65 ريدقلا



 ۷ طرششلا رايخ باب

 ةثالث رايخلاب وهو «ٍةرشعب ءاش امهّيأ ذخأي نأ ئلع نّيَبوث ىرتشا نّمو
 و 4 .٠ أ
 .زئاج وهف : ماي

 .لساف عيبلاف : باوثأ ةعبرأ تناك نإف «ةثالثلا كلذكو

 نع جراخلاك :ٌرايخلا هيف يذلا نأل ؛عيبملاو نمثلا ةلاهجل :هذاسفو

 هيف لخادلا يقبف «مكحلا ّقَح يف دقعني ال رايخلا عم ٌدقعلا ْذِإ «ردقعلا

 وهو ءٌرايخلا هيف يذلا َنّيعُيو «نمثلا لصفي نأ :يناثلا هجولاو -

 .("”باتكلا» ىف ايناث روكذملا

 يذلا يف دقعلا لوقو ٌمولعم َنمثلاو «ٌمولعم ميبملا نأل ؛زاج امنإو
 دسفم ريغ اذه نكلو ءرَخآلا ىف دقعلا داقعنال ًاطرش ناك نإو ٌرايخلا هيف

 وو ماو و
 .نيعي الو «لصفي نأ :ثلاثلاو -

 ةلاهجل امإ «نيهجولا يف لساف دقعلاف «لصقي الو ءَنّيعُي نأ :عبارلاو -

 .نمثلا ةلاهجل وأ «عيبملا

 رايخلاب وهو قرشعب ءاش امهّيأ ذخأي نأ ولع نيبو ئرتشا نمو) :لاق

 .ٌرئاج وهف :مايأ ةثالث

 .(دساف عيبلاف :باوثأ ةعبرأ تناك نإف «ةثالثلا كلذكو

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ 1١//٠١1.



 طرشلا رايخ باب ۸

 ٠ ده و و و. و. اواو .ه واو واو هاهو ه4 CCGG ه همه و اه هو هاه ا ه هه هاو GS هاو اه GG هه هاه

 د لو و «عيبملا ةلاهجل ؛ لكلا يف عيبلا دسفي نأ :سايقلاو

 .هللا امهمحر "'”يعفاشلاو

 e ؛ نْبَعلا عقد ىلإ ةجاحلل رايخلا عرش نأ : 0 ع

 نال ةققعسم ةققحتم عيبلا نم عونلا اذه لإ ةعاحلاو < قوألاو قفرألا وه

 مئابلا هتك الو هِلْجَأل هيرتشي نم رايتخا وأ «هب قبي نم رايتخا ىلإ جاتحي

 .عرشلا هب درو ام ئنعم يف ناكف «عيبلاب الإ هيلإ لُمحلا نم
 ءيدرلاو طسولاو ٍديجلا دوجول ؛ثالثلاب عفدنت ةجاحلا هذه نأ ريغ

 «رايخلا هل نم نييعتل ؛ثالثلا يف ةعزانملا ىلإ يضفُت ال ةلاهجلاو ءاهيف
 اينوفا ةصخرلاو حس اا اا نا لإ «عبرألا يف اذكو

 .امهدحأب تبث الف :ةعزانملا ئلإ ةيضفم ريغ ٍةلاهجلا "”نوكو «ةجاحلاب
 را غم ن ٌرايخ دقعلا اذه يف َنوكي نأ طرتشُي :ليق مث

 .“ريغصلا عماجلا» يف ٌروكذملا وهو «نييعتلا

 كد نوف 6 کل عماجلا» يف ٌروكذملا وهو ءطرتشي ال :ليقو

 .ررحيو 5١/7: جاتحملا ينغم رظني )١(

 ٠١9/1١« ةيانبلا .لاحلا ثيح نم قفوألاو مثلا ثيح نم قفرألا يأ (؟)
 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح

 .مضلاب خست يفو :تلق ١1١١/٠١. ةيانبلا .ةجاحلاب :هلوق ىلع ًافطع :رسكلاب (۳)

 ) )5ص۱۷٥ .

 ) )0ص٤۷٦ .



 ۹ طرتشلا رايخ باب

 وه 5 و ىو و. و. و او واو هاو و ده و د. هاه هسه GO او هه هه اهله

 .ًاطرش ال ءًاقافو رابتعالا اذه ىلع
 03 0 ا 5

 ثالثلاب نييعتلا رايخ تيقوت نم دب ال :طرشلا رايخ ركذي مل اذإو

 .امهدنع تناك "اهي ةمولعم ةدمبو « هذنع

٠ 3 2 05 (WW. ê 0 0 4 5دحأ ئرتشا :اهضعب يفو «نيبوث ئرتشا : خسنلا ضعب يف ركذ مث 2 0  

 ع مس 52 04

 هةنامأ ٌرخآلاو ءامهدحأ ةقيقحلا يف عيبملا نأل ؛حيحصلا وهو «نيبوثلا
 ئى و و

 .ةراعتساو زوجت لوألاو

 .بّيعتلاب ٌدرلا عانتمال ؛ ةنامألل
 ن ر

 عيبلا عويشل ؛امهنم رلحاو لك نمث فصن همزلي :اعم اعيمج اكله ولو

 .امهيف ةنامألاو

 .اعيمج امهدزي نأ هل :طرشلا رايح هيف ناک ولو
 و ا نسيم 7 5 5 ا 7 -

 رايخ يقابلا نأل ؛امهدحأ دري نأ هثراولف :رايخلا هل نم تام ولو

 رايخ امأو ء«ثراولا ّقَح يف ””تقوتي ال اذهلو ءطالتخالل ؛نييعتلا
 و 2

 .لبق نم هانركذ دقو ‹ثروي ال :طرشلا

 .اهُيأ :خسُت يفو )١(

 ١١١/١١. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خست يأ (۲)

 .ءافلاب .فقوتي :أطخ ةيادهلا تاعبط ضعب ىف ءاجو (۳)



 طرّشلا رايخ باب ١

 ءاهينَج ىلإ ئرخأ راد تَّعيبف ءرايخلاب هنأ ئلع ًاراد ئرتشا نمو
 .ًاضر وهف : ةعفشلاب اهَّذَحَأَف

 سيلف : امهدحأ يضرف «رايخلاب امهنأ ىلع ًادبع نالجرلا ئرتشا اذإو
 .هّدرَي نأ هل : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هّدري نأ رَخآلل

 لإ ئرخأ راد تَعيبف «رايخلاب هنأ ئلع اراد ئرتشا نَمو) :لاق

 هرايتخا 12 لوب ةعفشلا بَلَط نأل ؛(ًاضر وهف :ةعفشلاب اهذخأف ءاهبتج

 .ةمادتسالاب كلذو «راوجلا ررض عفدل الإ < تبث ام هنأل ؛اهيف كلملا

 ءارشلا تقو نم كلملا تبثيف هيلع ًاقباس رايخلا طوقس كلذ َُّمضتيف

 ةفينح يبأ بهذمل هيلإ جاتحي ٌريرقتلا اذهو باث ناك َراوجلا نأ نّيبتيف

 .ةضاخخ هللا ةر

 :امهدحأ يضرف «رايخلاب امهنأ ىلع ًادبع نالجرلا ئرتشا اذإو) :لاق

 .(هدري نأ هل :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هّدري نأ رخآلل سيلف

 .ةيؤرلا ٌرايخو «بيعلا ٌرايخ :يفالخلا اذه ئلعو

 طقسي الف ءامهنم دحاو لكل هئابثإ :امهل رايخلا تابثإ نأ :امهل

 .هَقَح لاطبإ نم هيف اّمِل ؛هبحاص طاقسإب

 هدر ولف «ةكرشلا بيعب بيعَم ريغ هكلم نع جرح عيبملا نأ :هلو

 ْ .رااز ررض مازلإ هيفو «هب ًابيعم هدر :امهدحأ

 .مايأ ةثالث رايخلاب :ةدايز 5١ص يدتبملا ةيادب يفو )١(



 ع1 طارشلا رايخ باب

 يرتشملاف : هفالخب ناكو «ٌبناك وأ رابح هنأ ئلع ًادبع عاب نمو

 . هکر ءاش نإو .نمثلا عيمجب ب هذخآ ءاش نإ : رايخلاب

 روصتل ؛امهدحأ درب اضرلا :امهل رايخلا تابثإ ةرورض نم سيلو
 .درلا ىلع امهعامتجا

 :هفالخب ناكو «بِتاك وأ ٌراّبخ هنأ ئلع ًادبع عاب نَّمو) :لاق

 0 ءاش نإو «نمثلا عيمجب هَذَخَأ ءاش نإ :رايخلاب يرتشملاف

 .طرشلاب دقعلا يف َقَحَتسُيَف «هيف ٌبوغرم فصو اذه نأل
 .هّنود هب يضر ام هنأل ؛رييختلا بجوي :هّثاوف مث

 سقي الف «ضارغألا يف توافتلا ةّقل ؛ عونلا يفالتخا ىلإ عجري اذهو

 :تاناويحلا: يف رال ار ةزوكذلا و اوب «همدعب دقعلا

 .ةمالسلا فصو تاوفك راصو

 نم ءيش اهُلباقُي ال فاصوألا نأل ؛نمثلا عيمجب هّدَحأ :هدخأ اذإو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «َفِرُع ام ىلع ءدقعلا يف ةعبات اهنوكل ؛ نمثلا

RRR RF 



 ةيؤرلا رايخ باب ۲

 ةيؤرلا رايخ باب

 ءاش نإ : هآر اذإ ٌرايخلا هلو ٌرئاج عيبلاف :ُهَرَي مل ًائيش ئرتشا نمو
 ودر ءاش نإو «نمثلا عيمجب هذَخأ

 ةيؤرلا رايخ باب

 نإ :هآر اذإ ٌرايخلا هلو ءٌرئاج عيبلاف :ُهَرَي مل ًائيش ئرتشا نّمو) :لاق

 .(هدر ءاش نإو «نمثلا عيمجب هّذَخَأ ءاش

 .لوهجم عيبملا نأل ؛ ًالصأ ٌدقعلا حصي ال : هللا ةر ناكا لاقو

 020 7 7 و

 رايخلا هلف :هّري مل ايش ئرتشا نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
(Dr < 

 «هأآر اذإ

 :هقفاوي مل ول هنأل «ةعزانملا ىلإ يضف ال ةيؤرلا مدعب ةلاهجلا نألو
 لإ راشملا نيالا ىف فضلا ةلاهجك ناصف هدر

 )١( بلاطملا ئنسأ ۱۸/۲.

 يقهيبلا ننس «(7807) ينطقرادلا ننس )2١9491/5(« ةبيش يبأ نبا فنصم (؟)

 نبا لقت نكل «هديناسأ تفعضو «ًالسرمو ًادنسم ثيدحلا يور دقو )٠٠٤٠١(«

 لسرملا نإ :لاقو «هب الِمَع امهنأ دمحأو كلام نع ٠۳٠/١ ريدقلا حتف يف ماّمهلا

 .4/5 ةيارلا بصن رظنيو .ملعلا لهأ رثكأ دنع ةجح
 يف كلذو «(0501) راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا دنع هيوقي دهاش ثيدحللو

 .5/7 ريبحلا صيخلتلا رظنيو «هايري مل ام امهنع هللا يضر ةحلطل نامثع عيب
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 YY ةيؤرلا رايخ باب

 .هدری نأ هل : هآر مث «تيضر دق : لاق اذإ اذكو

 هل رايخ الف : هري مل ام عاب نّمو

 رايخلا نأل ؛(هدرَي نأ هل :هآر مث «تيضر دق :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .اهّلبق تبث الف ءانيور اّمِل ؛ةيؤرلاب ٌّقّلعم

 ' ضتقمب ال «مزال ريغ قع هنأ مكحب :ةيؤرلا لبق خسفل هلا قح توبثو

 .ثيدحلا
 و 3 - ¢
 دق :هلوق ٌربتعي الف « ققحتي ال :هفاصوأب ملعلا لبق ء ءيشلاب اضرلا نألو

 .ةيؤرلا لبق تذدر :هلوق فالخب «ةيؤرلا لبق :تيض €

 .(هل رایخ الف :هري مل ام عاب نمو) : لاق

 لا نايك ارا ار لزق فار ةف أ ناك

 .طرشلا رايخو

 كلذ ققحتي 8 ي الو اوو ًالاوز ءاضرلا مامتب : :دقعلا موزل نأل اذهو

 e «ةيؤرلاب كلذو ‹ عييملا فاصوأب ملعلاب الإ

 تبثي الف ءانيور امل ا ارسلا ىلغم هنأ : :هيلإ عوجرملا ٠ لوقلا هجوو

 .هنودب

 نم ةرصبلاب هل ًاضرأ عاب هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ يورو

 ىل :لاقف تبغ دق كنإ :ةحلطل ليقف «هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحلط

 .هرأ مل ام تيرتشا ينأل ؛ٌرايخلا

 .هرأ مل ام تعب ينأل ؛رايخلا يل :لاقف «تْلبغ دق كنإ :نامثعل ليقو



 ةيؤرلا رايخ باب ٤

 ر 50 ىا# هماو مويه

 وجو ىلإ وأ ءايوطَم بوثلا رهاظ ىلإ وأ ءةربصلا هجو ىلإ رظَن نمو
 .هل َرايخ الف : اهلفكو ةبادلا هجو ىلإ وأ ءةيراجلا

 .©”ةحلطل رايخلاب اوضقف «هنع هللا يضر مِعْطُم نب َرْيَبَج امهنيب اًمّكَحف

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو

 .هلِطبي ام دَجوي نأ ئلإ قبي لب «وتقم ٌريغ ةيؤرلا ٌرايخ مث
 .ةيؤرلا رايخ لِطبُي :بفّرصت وأ «بييعت نم ٍطرشلا رايخ لِطبُي امو
 بجوي ًافّرصت وأ «ريبدتلاو قاتعإلاك «هعفر نكمُي ال ًافّرصت ناك نإ مث

 ةيؤرلا لبق “"ُلِطبي :ةراجإلاو ءنهرلاو «قّلطملا عيبلاك «ريغلل ًاقح
 .نايخلا َلَطَبَف «خسفلا ردع :مزَل امل هنأل ؛اهدعبو

 ءةمواسملاو «رايخلا طرشب عيبلاك «ريغلل ًاقح بجوي ال ًافّرصت ناك نإو

 ءاضرلا حيرص ىلع وبري ال هنأل ؛ةيؤرلا لبق هُلِطبُي ال :ميلست ريغ نم ةبهلاو

 .اضرلا ٍةلالد دوجول ؛ةيؤرلا دعب هّلِطبيو

 ىلإ وأ ءًايوطم بوثلا رهاظ ئلإ وأ «ةرّبصلا هجو ىلإ َرَظَن نَمو) :لاق
 7 وو و ااا

 «ثيدحلل دهاشك ةقباسلا ةيشاحلا يف مدقتو 2٠١/5 راثآلا يناعم حرش )١(

 .59/5١؟ ةياردلا

 .ةيؤرلل هرايخ لطي يأ )۲)

 .اهرخۇمو اهزجع يأ (۳)



 0 ةيؤرلا رايخ باب

 ه 6 ها و واو و د. و ىو و و واو هه وه وه و و هاه هه هو و وله SOC GCC ه GG اه هه هه

 ا تا ؛رطورشم ريغ عيبملا عيمج - ةيؤر نأ : اذه يف لصألاو

 .دوصقملاب ملعلا ئلع لدي ام ةيؤرب

 ليكملاك ءاهذاحآ توافتت ال تناك نإف : ءايشأ عيبلا يف لد لز

 الإ ءاهنم راحاو ةيؤرب ئفتكي :جذومنلاب ' ”٠ ضرعي نأ : هتمالعو «نوزوملاو

 .رايخلا هل نوكي ٍرنئنيحف «ئأر امم ًادرأ يقابلا ناك اذإ

 ةيؤر نم دب ال :ديبعلاو باودلاو بايثلاك ءاهذاحآ توافتت تناك نإو

 .اهنم راحاو لک

 هللا همحر يخركلا هَركَذ اميف «ليبقلا اذه نم :ضّيبلاو ءٌرؤجلاو

 .ةبراقتم اهنوكل ؛ريعشلاو ةطنحلا لثم َنوكي نأ يغبني ناكو

 مو فرعي هبال فاك ةربملا هجو لإ ”ظنلا لوقف اذه تبث اإ
 .جذومنلاب ""ض 37 لکن هنأل ؛ ةيقبلا

 ام ِهّيَط يف ناك اذإ الإ «ةيقبلا هب ٌمَلعُت امم بوثلا رهاظ ىلإ ٌرظنلا اذكو

 .مّلعلا عضومك ءًادوصقم نوكي

 ربتعيف «باودلا يف :"”لّفَكلاو وهو «يمدآلا يف ٌدوصقملا وه :ٌةجولاو

 .هريغ ةيؤر ربتعُي الو «دوصقملا ةيؤر

 .فرعي :خسن يفو )١(

 .فرعي : خست يفو (1)
 ورب م

 باودلا يف وه زجع .باودلا يف ربتعملا وه امهالك اهّرِجَعو ةبادلا هجو يأ (۳)



 ةيؤرلا رايخ باب رض

 . اهتويب دِهاشي مل نإو هل رايخ الف : رادلا نحص ئأر نإو

 .رادلا جراخ ئأر اذإ كلذكو

 نوكي الو «بيع نم الإ هدری ال ٰیتح «يرتشملا رظنك : ليكولا ٌرظَنو 3 مع > 5 0 5 ١

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هرظنك لوسرلا ٌرظن

 .مئاوقلا ةيؤر مهضعب طّرَشو

 .هب فرعي محللا وهو دوصقملا نأل ل محللا ةاش يفو

 .عرضلا ةيؤر نم دب ال :"''ةيْئِقلا ةاش يفو

 .دوصقملل فّرعملا وه كلذ نأل ؛قوذلا نم دب ال : معطي اميفو

 .اهتويب دِهاشي مل نإو هل رايخ الف :رادلا ٌّنحص ئأر نإو) :لاق

 .تويبلا لخاد لوخد نم دب ال :هللا همحر رفز دنعو

 نف ءةينبألا یف مهتداع قافو ْئلع ("7باتكلا» باوج نأ حصألاو

 لخاد يف لوخدلا نم دب الف مويلا امأف ءٍذئموي ةتوافتم نكت مل مهّروُد

 .لخادلاب ملعلا عقوي ال :رهاظلا ىلإ ٌرظنلاو «توافتلل ؛رادلا

 الو «بيع نم الإ هذري ال تح «يرتشملا رظنك :ليكولا ٌرَظَنو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو فک لوسرلا ظن نكي

 .لسنلاو ٌرّدلا لجأل ؛هيف سبحُتو «تيبلل ئنتقُث يتلا يأ )١(

 ٠١۹/۱۰. ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)



 ةيؤرلا رايخ باب
 هل

 تري نأ هلو: ءارس انه القو 3 و 1

 هوم »8
 .(هدري نأ هلو ءءاوس امه :الاقو

 نيكولا اما قفا كرل ا هللا ت فا تلا لاَ

 .عامجإلاب «رايخلا طقس هتيؤرف :ءارشلاب
 هه 7 1

 لكوتي مل ام كلمَي الف «رايخلا طاقسإ نود «ضبقلاب لكوت هنأ :امهل

 .ًادصق "طاقسإلاو «طرشلاو «بيعلا رايخك راصو «هب

 : "”ناعون ضبقلا نأ :هلو

 .هاري وهو هَضِيقَي نأ وهو «ّمات

 EY صقانو

 وو 3 3 ۰

 لكوملاو «ةيؤرلا رايخ ءاقب عم مّيَ الو «ةقفصلا مامتب هّمامت نأل اذهو

 .ليكولا اذكف «هّيَعونب هلم
 و هاكر و 2

 قالطإل ؛ليكولا اذكف «ٌرايخلا طقس :هاري وهو لكوملا ضَبَق “ئتمو

 .ليكوتلا

 .يرتشملا رظنك :ليكولا رظنو :ريغصلا عماجلا يف دمحم لوق ئنعم يأ (1)

 .نيعون ىلع : خسُن يفو (۳)
 تاعبط يف تبثم :ليكوتلا قالطإل :هلوق ئلإ ...لكوملا ضب ئتمو :ةلمج (5)

 .ةميدقلا ةيادهلا



 ةيؤرلا رايخ باب ۳۸

 .ئرتشا اذإ ٌرايخلا هلو ءٌزئاج : هؤارشو ئمعألا عيبو
 ت 4 و 0 ت و 5

 ناك اذإ هّمّشبو «سجلاب فرع ناك اذإ عيبملا سحب هرايخ طقسي مث
 53 ت »° م ت

 . قوذلاب فرعي ناك اذإ هقوذبو ءمّشلاب فرعي
 . هل فّصوي ئتح راقعلا يف هرايخ طقسي الو تا وح 0 04 6 و م

 هطاقسإ كمي الف «هنم صقانلاب ليكوتلا ئهتنا :ًاروتسم هضبق اذإو

 :كللذ دعب أدصق

 .هئاقب عم ضبقلا مِتَيف «ةقفصلا مامت عنمي ال هنأل ؛بيعلا رايخ فالخب

 .فالخلا اذه ىلع : طرشلا ٌرايخو
 1 د و ا 3 2 و ۶ وم 1 )س و

 نأل ؛ هضبقب طقسي ال هنإف «هنم ماتلا كمي ال لكوملاف : ملس ولو

 كو هكلمي ل اذكف دعب ةوكر ءنايخلاب ةرصقملا وهو رايكتألا

 اذهلو «ةلاسرلا غيلبت هيلإ امنإو «ًائيش كلمي ال هنأل ؛لوسرلا فالخبو
 .ءارشلا يف وأ عيبلا يف ًالوسر ناك اذإ ميلستلاو ضبقلا كلمي ال

 هنأل ؟(ئرتشا اذإ ٌرايخلا هلو ءٌرئاج :هؤارشو ئمعألا عيبو) :لاق

 .لبق نم هانررق دقو هری مل ام ئرتشا

 ناك اذإ هّمّشِبو «سجلاب ْفَرعُي ناك اذإ يملا هّسّجب هزايخ طقسي مث)

 .ريصبلا يف امك «(قؤّذلاب فّرعُي ناك اذإ هِقْوَذِبو «مّتشلاب فرعي
 ماي فصولا نأل ؛(هل َفّصوُي ئتح راقعلا يف هرايخ طقسي ي الو) :لاق

 .مّلَّسلا يف امك «ةيؤرلا مام

 .رايخلا ءاقب يأ )١(



 4 ةيؤرلا رايخ باب

 «هآرل اریصب ناك ول ناكم ىف فقو اذإ هنأ : هللا همحر فسوي ىبأ نعو

 . هرايخ طقس : تيضر دق : لاقو

 .امهّدري نأ هل زاج :رَخآلا ئأر مث ءامهارتشاف «نّيَبوثلا دحأ ئأر نّمو

 ًاريصب ناك ول ناكم يف َفقَو اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو)
 و ىلا

 يف ةقيقحلا ماقم ماقي هبشتلا نأل ء(هراخخ طقس :تيضر دق :لاقو «هآرل

 يف سرخألا قَح يف ةءارقلا مام مقي نيتفشلا كيرحتك «زجعلا عضوم

 .جحلا يف هل عش ال نّم ّقَح يف قّلَحلا ٌماقَم ئسوملا ءارجإو ءةالصلا

 .هاري وهو «"هضبقي ًاليكو لکوپ :هللا همحر "”نسحلا لاقو

 ةيؤرك :ليكولا ةيؤر نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ لوقب هبشأ اذهو

 اشا رهام غ ةركوعلا

 نأ هل زاج :رخآلا ئأر مث ءامهارتشاف «نّيَبوثلا دحأ ئأر نّمو) :لاق

 «بايثلا يف توافتلل ؛رَخآلا ةيؤر نوكت ال امهدحأ ةيؤر نأل ؛(امهّدري

 هري مل اميف ٌرايخلا يقبف

 لبق ةقفصلل ًاقيرفت نوكي ال يك ؛امهّدرَي لب حو هدری ال مث

 اذهلو دعو ضبقلا لبق ةيؤرلا رايخ عم مَ ال ةقفصلا نأل اذهو «مامتلا

 .لصألا نم ًاخسف نوكيو ءاضر الو «ءاضق ريغب ٌدرلا نم ْنكمتي

 )١( ةيانبلا .هللا همحر دايز نب نسحلا يأ ٠٤٠٥/٠١.

 .ضبقلاب :ئرخأ يفو «هضبقب :خسُت يفو ةفز



 ةيؤرلا رايخ باب ١

 .هرايخ لَطَب : ةيؤرلا ٌرايخ هلو تام نمو

 : هآر يتلا ةفصلا ىلع ناك نإف ءٍةدم دعب هارتشا مث ءًائيش ئأر نّمو

 .هل َرايخ الف
 م رب رس

 .ٌرايخلا هلف : اريغتم هدجو نإو

 هيف يرجي ال هنأل ؛(هرايخ لّطَب :ةيؤرلا ٌرايخ هلو تام نمو) :لاق

 .طرشلا رايخ يف هانركذ دقو ءاندنع ثرإلا

 يتلا ةفصلا ىلع ناك نإف ءٍةدم دعب هارتشا مث ءائيش ئأر نّمو) :لاق

 ءةقباسلا ةيؤرلاب هل لصاح هفاصوأب َمْلِعلا نأل ؛(هل َرايخ الف :هآر
 .هب اضرلا مدعل ؛ "اهّيِيرَم هملعي ال ناك اذإ الإ ءًرايخلا تبثي :''”هتاوفبو 3

 ةَمِلْعُم عقت مل ةيؤرلا كلت نأل ؛(ٌرايخلا هلف :ًارّيغتم هدجو نإو)

 .هري مل هنأكف «هفاصوأب

 موزللا ببسو «ثداح ريتا نأل ؛عئابلل لوقلاف :ريغتلا يف افلتخا نإو
 .يرتشملل هاش َرهاظلا نأل ؛"اولاق ام ىلع ءةدملا ٍتدْحَب اذإ الإ «ٌرهاظ

 هرني يرتشملاو «ثوداح ٌرمأ اهنأل ؛ةيؤرلا ىف افلتخا اذإ ام فالخب
 و

 .هّلوق لوقلا نوكيف

 .هفاصوأب ملعلا تاوفب يأ )١(

 ١575/5١. ةيانبلا .هآر يذلا وه هنأ ملعي ال يأ (۲)

 .ه ٥۹۳ ةنس ئفوتملا فنصملا مالك اذهو ١51/١٠١« ةيانبلا .نورخأتملا يأ ()



 ا ةيؤرلا رايخ باب

 هر

  eبيع نم الإ .

 ر رس ےس 05 1 ۶ “0

 ‹«هبهو وأ ءابوث هنم عابف «هري ملو ( يطر لدع ئرتشا نمو

 هّبْهَو وأ ءايوث هنم عابف مري ملو طز لدع ئرتشا نّمو) :لاق
 .بيع نم الإ ءاهنم ًائيش ٌدْرَي مل :هَمَّلسو

 در يفو كلي نع حرخ امه درلا ودعت هنأل ؛(طرشلا ٌرايخ كلذكو

 .اهّمامت ناعنمي طرشلاو ةيؤرلا َرايخ نأل ؛مامتلا لبق ةقفصلا قيرفت :يقب ام

 نإو ضبقلا دعب بيعلا رايخ عم مَ د ةقفصلا نأل ؛بيعلا رايخ فالخب

 هلبق مَ ال تناك

 22 ”هيفو

 هَركذ اذك «ةيؤرلا رايخ ىلع "وهف : خسف وه ٠ ببسب هيلإ "داع ولف

 ا ةمئألا سمش

 )١( ةيانبلا .ةيطزلا بايثلا مهيلإ بسنت «دنهلا نم ليج :طزلا 1517/1١.

 ) )۲.ىنعم يطرلا ةلأسم ةقب ةقباسلا ةلأسملا عضو :ضوبقملا يف يأ

 .بوهوملا وأ عيبملا بوثلا كلذ يأ (۳)

 .طرشلا وأ ةيؤرلا رايخب درلاك )٤(

 يرتشملا يأ (5)

 ۷٤/۱۳. طوسبملا يف (5)



 ةيؤرلا رايخ باب ۰ كح

 uence او و و. اواو هو. ا. ها واو هاو ده ده هج هه هه هه ها وه ده هه هاه هه ده ده هه هه هله

 «طرشلا رايخك ءهطوقس دعب دوغي ا ا : هللا همحر فسوي ىبأ نعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هللا همحر يرودقلا دمتعا هيلعو

FRدع د دع د  

 .ةيؤرلا رايخ يأ )١(



 6 . بْيَعلا رايخ باب

 بيعلا رايخ باب

 هَذَحَأ ءاش نإ ءرايخلاب وهف : عيبملا يف بيع ىلع يرتشملا علّطا اذإو

 .هّدر ءاش نإو «نمثلا عيمجب

 .ناصقنلا ذدخأيو .هكسْمُي نأ هل سيلو

 .بيع وهف : راجتلا ةداع يف نمثلا ناصقن بجوأ ام لكو

 بيعلا رايخ باب

 ءاش نإ «رايخلاب وهف :عيبَملا يف بيع ىلع يرتشملا علّطا اذإو) :لاق

 فو يضتقي ٍدقعلا قلطم نأل ؛(هَّدَر ءاش نإو «نمثلا عيمجب هذخأ

 .هب ئضري ال ام موزلب ررضتي ال يك ؛ُرّيختي :هِتاآوف دنعف «ةمالسلا

 ال فاصوألا نأل ؛(ناصقنلا دخأيو ءهكسْمُي نأ هل سيلو) :لاق

 .دقعلا درجمب نمثلا نم ءيش اهُلباقي

 عقدو «هب ٌررضتيف «ئمسملا نم لقأب هكلم نع هلاوزب ضري مل هنألو

 .""'عئابلا ررضت نودب ٌدرلاب ٌنكمم يرتشملا نع ررضلا

 دنع الو «عيبلا دنع يرتشملا هري ملو «عئابلا دنع ناك بيع :دارملاو

 .هب ًاضر كلذ ّنأل ؛ ضبقلا

 نأل ؛(بيع وهف :راجتلا ةداع يف نمثلا ناصقن 55 کو :لاق

 .هررضت :خسُ يفو )١( م



 بيَعلا رايخ باب ٤

 لي مل ام بيع : ريغصلا يف ةقرسلاو «شارفلا يف لوبلاو «قابإلاو
 . غولبلا دعب هدواعي ئتح «بيعب كلذ سيلف : ْعَلَب اذإف

 .ًادبأ بيع : رّمَّصلا يف نونجلاو

 :هتفرعم يف عجرملاو «ةميقلا صاقتناب كلذو «ةيلاملا ناصقنب :ررضتلا

 .هلهأ فرع

 ام بيع :©”ريغصلا يف ةقرسلاو «شارفلا يف لوبلاو «قابإلاو) :لاق
 .(غولبلا دعب هدواعي ئتح «بيعب كلذ سيلف : لب اذإف ءْغُلبي مل

 يف يرتشملا دنع َْتَنَدَح مث «هرَّعص يف عئابلا دنع ْترهَظ اذإ :هانعمو

 .كلذ يع هنأل ؛هدری نأ هلف :هرّغِص

 .كلذ ريغ هنأل ؛هدري مل :هغولب دعب ْتْنَدَح نإو

 يف لوبلاف «رّيكلاو رّكّصلاب ُفلتخَي ءايشألا هذه ببس نأل اذهو
 .نطابلا يف ءادل :رّبكلا دعبو «ةناملا ىف وفتتهلا :ركتملا يف سارفلا

 «ةالابملا ةّلقل :رّمَّصلا يف ةقرسلاو «بعللا بحل :رّمّصلا يف قابإلاو
 .نطابلا يف ٍثّبخل :رّيكلا دعب امهو

 قبآ ال نار :لقعي ال يذلا امأف : لقفت نم :ريغصلا نم دارملاو

 .(ادبأ بيع يع :رَعصلا يف نوتعتلاو) :لاق

 )١( ةيانبلا .غلبي مل ام ريغصلا يف بيع ةثالثلا ءايشألا هذه ٠١١/١١ .

 ) )۲.ريغصلا :خسُن يفو



 15 بيعلا رايخ باب

 .مالغلا يف بيعب سيلو «ةيراجلا يف بيع :ٌرْقَدلاو ٌرَخَبلاَو

 . ءاد نم نوكي نأ الإ
 .مالغلا نود «ةيراجلا ىف بيع : انزلا دلوو ءانزلاو

 «يرتشملا دي يف هدّواع مث عنان درو رمل يف رج اذإ : هاتعمو

 نيلاحلا يف ببسلا ذإ «لوألا ْنْيَع هنأل ؛ هدر ا ة وأ رّعصلا يف

 .نطابلا اسف وهو ءادحتم

 ئلاعت هللا نأل ؛يرتشملا دي يف ةدواعملا ط تشي ال هنأ : هانعم سیلو

 .ٌدزلل ةدواغملا نم دب الف: «لوزي املق ناك "'نإو.هتلازإ ىلع ٌرداق

 .(ةيراجلا يف بيع :“”رفدلاو ««”رَحَبلاو) :لاق

 ندا اتوم لرل تلطو رشا رتتنمالا نوكي دف هوصقملا نأ

 الو «مادختسالا وه دوصقملا نأل ؛(مالغلا يف بيعب سيلو) : لاق
 .بيع ءادلا نأل ؛(ءاد د نأ الإ) هب نآلِخُي

 و هنأل ؛(مالغلا نود «ةيراجلا يف بيع :انزلا لوو ءانزلاو) :لاق

 .هللا همحر دمحم هلاق ام نعم يأ (۱)
 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ادبأ :هلوق نعم سيل يأ (۲)

 .ةيلصو (9)
 .طبرلا حير ن :رفدلاو ءمفلا نم ةزيغعم ناز 2:
 ٠١١/٠١. ةيانبلا .لادلاب :باوصلاو ءرفذلا :لاذلاب :ةريثك خسُت يفو (ه)

 .رفدلاو رخبلا يأ (7)

 .ةيراجلا نم دوصقملاب يأ (۷)



 بّيعلا رايخ باب 1.65

 .امهيف بيع : ٌرفكلاو

 .بيع وهف : ةضاحتسم يه وأ «ضيحت ال ةغلاب ةيراجلا تناك ولف

 دوصقملاب لْخُي الو «دلولا بلطو «شارفتسالا وهو «ةيراجلا ىف دوصقملاب

 نأل ؛اولاق ام ىلع «هل ةداع انزلا نوكي نأ الإ «ٌمادختسالا وهو «مالغلا يف

 .ةمدخلاب لْخُي " نهعابتا

 .هتبحص نع ري ملسملا عّبْط نأل ؛(امهيف بيع :ٌرفكلاو) :لاق

 .ةبغرلا لّتختف «تارافكلا ضعب يف هُقْرَص عنتمي هنألو

 .بيعلا لاز هنأل ؛هدري ال :ًاملسم هدجوف «ٌرفاك هنأ لع هارتشا ولف
 لو ايلا : تعم ىف 3 ت
 لّمعتسي ال اميف لمعتسي رفاكلا نأل ؛هدري :هللا همحر ' ىعفاشلا لاقو

 .بيعلا ةلزنمب :طرشلا تاوفو «ملسملا هيف

 وهف :ةضاحتسم يه وأ «ضيحت ال ةغلاب ةيراجلا تناك ولف) :لاق

 :ءاذلا ةقذلع هرازمتكماو مدلا عافترا نأل ؛(ْبيع
 اهيف ةّنس ةرشع عبس وهو .غولبلا ةياغ ئصقأ " عافترالا يف ربتعيو أ 22

 . للا همحر ةفينح ىبأ دلع

 .تانبلل مالغلا عابتا يأ (۱)

 .؟0//51 بلطملا ةياهن ()

 .ضيحلا عافترا يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا .ةنس ةرشع سمخ :امهدنعو 51١//151.



 ۷ بْيَعلا رايخ باب

 هلف : عئابلا دنع ناك بيع ئلع َمّلّطاف ٌبْيَع يرتشملا دنع ثَّدَح اذإو

 . هبيعب هذخأي نأ عئابلا ئضري نأ الإ «عيبملا دري الو «ناصقنلاب عجري نأ

 .بيعلاب َْعَجَر :ًابيع هب َدَجّوف ءهَعَّطَقف ءًابوث ئرتشا نمو
 . كلذ هل ناك : كلذك هلأ انأ : عئابلا لاق نإف

 لبق 2'”عئابلا لوكن هيلإ مضنا اذإ ةمألا دَر «ةّمَألا لوقب كلذ ُفَرعُيو
 .حيحصلا وهو «هدعبو ‹ضبقلا

 دنع ناك بيع ئلع ٌملَطاف «ُبْيَع يرتشملا دنع ثَّدَح اذإو) :لاق

 .(عيبملا دري الو «ناصقنلاب عجري نأ هلف : عئابلا
 04 و 0 ا 4 5 04 00 5

 ءابيعم دوعيو ءاملاس هكلم نع جرخ هنأل ؛ عئابلاب ارارضإ درلا يف نأل

 .ناصقنلاب عوجرلا نّمعتف «هنع ررضلا عف نم دب الو « عنتماف

 .ررضلاب يضر هنأل ؛(هبيعب هذخأي نأ عئابلا ئضري نأ الإ)

 ؛("”بيعلاب ّمَجَر :ًابيع هب جوف ءهَعَطَقف ءابوث ئرتشا نّمو) :لاق
 .ثداح بيع "”هنإف «عطقلاب ٌدرلا عنتما هنأل

 عانتمالا نأل ؛(كلذ هل ناك :كلذك لبق انأ :عئابلا لاق نإف) :لاق

 .هب ىضر دقو تل

 .ةضاحتسم يه وأ ؛ضيحت ال اهنأب اهلوق عم نيميلا نع هعانتما يأ )١(

 .ناصقنلاب :خسُن يفو (1)

 .عطقلا يأ (۳)



 بيعلا رايخ باب ۸

 . ءيشب عجري مل : يرتشملا هعاب نإف

 قولا َّتَل وأ رمح هَعبص وأ .هطاخو .بوثلا يرتشملا عطَق نإف

 .هذخأي نأ عئابلل سيلو «هناصقنب َّعَجَر : بيع ىلع علطا مث «نمسب

 !نانعقنلاب هكر: تلا طار ام دعب يرتشملا ةعاي إف

 اضرب عنتمم ريغ درلا نأل ؛(ءيشب عجري مل :يرتشملا هعاب نإف) :لاق

 .ناصقتلاب ْعِجرَي الف «عيبملا ًاسباح عيبلاب وه ٌريصيف «عئابلا
 َّتَل وأ ءَرمحأ هّعَّبَص وأ «هطاخو «بوثلا يرتشملا طق نإف) :لاق

 ببسب ٌدرلا عانتمال ؛(هناصقنب َجَر :بيع ىلع علَّطا مث «نمسب َقيوّسملا

 هن كقت ذل اهنأل ؟اهتودب لصألا يف خسفلا ىلإ هجو ال هنأل ؛ةدايزلا

 .ًالصأ عنتماف «ٍةعيبَمب تسيل ةدايزلا نأل ؛اهعم هيلإ ةجو الو

 .هقحإل ال «"”عرشلا قَحِل عانتمالا نأل ؛(هّدخأي نأ عئابلل سيلو)

 نأل ؛(ناصقنلاب عَجَر :بيعلا ئأر ام دعب يرتشملا هعاب نإف) :لاق

 .عيبملا ًاسباح عيبلاب نوكي الف «هّلبق ًالصأ عنتمم را

 ءريغصلا هدلول ًاسابل هعطَقف ءًابوث ئرتشا نّم نإ :انلق اذه نعو
 .ناصقنلاب مجري ال :بيع ئلع َمّلّطا مث طا و

 لبق لوألا يف لصَح كيلمتلا نأل ؛عجري :ًاريبك لولا ناك ولو

 .هيلإ ميلستلاب اهدعب :يناثلا يفو «ةطايخلا

 )١( ةيانبلا .ابرلا ةهبشب عرشلا قحل درلا عانتما يأ 19/8/1١.



 4 ا

 ا 0
2 

 ىلع علطا مث «هدنع تام وأ «يرتشملا هقتعأف ءادبع ئرتشا نمو

 . هناصقنب عجر : بيع

 . ءيشب عجري مل : لام ىلع هقتعأ نإو

 ّمَلَطا مث «هدنع تام وأ «يرتشملا هقتعأف ءًادبع ئرتشا نّمو) :لاق

 .(هناصقنب عجر :بيع ىلع

 .هلعفب ال «يمكُح ٌعانتمالاو «هب يهتني كلملا نألف :توملا امأ

 راصف ههِلْعِفب عانتمالا نأل ؛عجري ال نأ هيف سايقلاف :قاتعإلا امأو

 .لتقلاك

 لح ام يمدآلا نأل ؛كلملا ءاهنإ قتعلا نأل ؛ٌحجري :ناسحتسالا يفو

 «قاتعإلا لإ ًاتقؤم هيف كلملا ُتبثي امنإو هيف كلملل ًالَحَم لصألا يف
 .عيبلاو «توملاك "”راصف «ءاهنإ ناكف

 نشم درلاو «قاب كلملا ناك لعجيف «هئاهتناب رَرقتي ءيشلا نأل اذهو

 رمألاب لَحملا ءاقب عم لقنلا َرّدعت هنأل ؛هتلزنمب :داليتسالاو ٌريبدتلاو
 كو

 ا

 هّلَدَب سبح هنأل ؛(ءيشب عجري مل :لام ئلع هقتعأ نإو) :لاق

 2 e ع

 .ضوعب ناك نإو كلملل ءاهنإ هنأل ؛عجري هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هؤاهتنا يأ (۱)



 بيعلا رايخ باب 0٠

 5 هلع, < 975 ار 9

 دنع ءيشب عجري مل : هّلكأف اماعط ناك وأ ءدبعلا يرتشملا لتق نإف

 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 و 0 ٠

 . عجري هنأ : هللا همحر فسوي ىبأ نعو

 . فالخلا ىلعف : لكألا امأو

 ءيشب عجري مل :هّلكأف ًاماعط ناك وأ ءدبعلا يرتشملا لتق نإف) :لاق
 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .ةياورلا ٌرهاظ ٌروكذملاف : تقلا امأ

 ال هدبع ئلوملا لق نأ ؛(عجري هنأ :هللا همحر فسوي 8 نعو)

 .ءاهنإ نوكيف «هفنأ فتح توملاك راصف «ٌيويند ٌمكح هب قّلعتي
 .ًانومضم الإ جوي ال لتقلا نأ :رهاظلا هجوو

 هب ةيفسملاك "يعيق فكلما راجفاب انه اه نامعلا طقس 'امئأو

 رسعملا قاتعإك «ةلاحم ال نامضلا ْبجوي ال هنأل ؛قاتعإلا فالخب ءًاضوع
 ١ ١ .ًاكرتشم ًادبع

 ال :هدنعو «عجري :امهدنعف «(فالخلا ئلعف :لكألا امأو) :لاق

 .ًاناسحتسا «عجري

 .قرخت ئتح بوثلا سبل اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 هبشأف هيف هّلعف داتعُيو «هئارشب دصقُي ام عيبملا يف مَص هنأ :امهل

 .قاتعإلا

 .لتقلاو «عيبلا هبشأف «عيبملا يف هنم نومضم لعفب ُدرلا رّذعت هنأ لَو



 ٤٥١ بيعلا رايخ باب

 هدجوف «هرَسكف ءاَرْوَج وأ ًارايخ وأ ءان وأ ًاخْيطب وأ ًاضيب ىرتش 06

 . هلك نمثلاب عج و : هب عفتني مل نإف : ادس

e يم 

 وه مث «ءارشلاب دّصقُي امم عيبلا نأ ئرُي الأ ؛ًادوصقم هنوكب ربتعم الو

 .عوجرلا عنمي
 ةفينح يبأ دنع باوجلا اذكف :بيعلاب َمِلَع مث «ماعطلا ضعب لكأ نإف

 .ضعبلا عيبك راصف «رلحاو ءيشك ماعطلا نأل ؛هللا همحر

 .لكلا يف بيعلا ناصقنب عجري هنأ :امهدنعو

 .ضيعبتلا هرضي ال هنأل ؛يقب ام دري هنأ :امهنعو

 «هرسکف اوج وأ ًارابجخ وأ ان وأ ًاخْيطب ا رتشا نّمو) :لاق

 ناكف «لامب سيل هنأل ؛ (هّلك نا ر :هب عفتني مل نإف : ًادساف هدجوف

 .الطاب عيبلا

 .ٌبّللا رابتعاب هتّيلام نأل ؛ليق ام ىلع «هرشِق حالص زوجلا يف ٌربتعي الو

 .ثداح بيع َرْسكلا نأل ؛(هدْرَي مل :هداسف عم هب ْعِفَتنَي ناك نإو) :لاق

 .ناكمإلا رْدَقِب ررضلل ًاعفد ؛(بيعلا ناصقنب عجري) هنكل (و)

 .هطيلستب رسكلا نأل ؛هّدري :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 امك راصف «هكلم ىف ال «يرتشملا كلم يف رسكلا ىلع طيلستلا :انلق
 .هعطقف ءابوث ناك اذإ

 )١( نيبلاطلا ةضور 585/7.



 بْيَعلا رايخ باب ع

 ءاضقب هلق نإف : بيعب هيلع در مث «يرتشملا هعابف ءًادبع عاب نّمو
 . هعئاب ىلع هّدري نأ هل : نيمي نع ءابإب وأ «ةنيبب وأ رارقإب «ىضاقلا

 .هدري نأ هل سيل : ىضاقلا ءاضق ريغب هّلبق نإو

 ال هنأل ؛ًاناسحتسا «عيبلا زاج :ليلق وهو ءًادساف ضعبلا َدَّجَو ولو

 ليساولاك «ةداع روحلا ةنغ ئلخني الن ام“: ليلقلاو عناق ليلق نع ولخي

 .ةثاملا يف نينث :ثالاو

 نيب عَمَج هنأل ؛نمثلا لكب عجريو «ٌروجي ال :ًاريثك ٌدسافلا ناك نإو
 .هدبعو ّرحلا نيب عمجلاك راصف «هريغو لاملا

 لبق نإف : :بيعب هيلع در مث «يرتشملا هعابف ءادبع عاب نّمو) :لاق

 ENS نأ هل : :نيمي نع ءابإب وأ قبب وأ رارقإب ‹يضاقلا ءاضقب

 ٌمايق ركنأ هنأ رمألا ةياغ هوك ملا ناك ار اا يدك
 :ءايهقلاب اهرش ايدكم زاص هنكل 1 نيعلا

 .ةنيبلاب تبثأف «رارقإلا ركنأ هنأ :رارقإلاب ءاضقلا ئنعمو

 نو ثيح «ةنيبلاب بيعب هيلع در اذإ « عيبلاب ليكولا فالخب اذهو

 خسفبف «ناعّيب انه اه ا عيبلا نأل ؛ لكوملا ىلع ادر

 .لوألا خسفني ال :يناثلا

 يف ديدج عيب هنأل ؛(هَدْرَي نأ هل سيل :يضاقلا ءاضق ريغب هّلبق نإو) :لاق

 .امهثلاث لوألاو ءامهقَح يف ًاخسف ناك "نإو ثلاث ٌقح

 .ةيلصو انه :نإ )١(



for EAE 

 ثادحُي ال بيعب ءءاضق ريغب هيلع در نإو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .هعاب يذلا مصاخي نأ هل نكي مل : هلثم

 ئتح نمثلا عد ئلع رج مل : ابيع ئعداف «هضْبقف ةف ءًادبع ئرتشا نمو

 . ةئيب يرتشملا م ميقي وأ «عئ ءابلا َفّلَحُي

 ثدحَي ال بيعب ءءاضق ريغب هيلع در نإو :“"ريغصلا عماجلا» يفو)
 .(هعاب يذلا ٌمصاخي نأ هل نكي مل :هلثم

 و و و 5 7 2 57

 .ءاوس :هلثم ثّدحي ال اميفو هلم تخ امف تارجلا نأ ت اًذهنو

 عجري : ا تدعي الاف ن 'عوببلا تاياور ضعب يفو |

 . “لوألا عت ئابلا دنع بيعلا مايقب نقيتلل

 ؛"”ناصقنلاب

 عقد لع ْربجُي مل :ًابيع ٰئعداف هّضّبقف ءادبع ئرتش 0 :لاق

 عفد توجو ركنا هزال (* ؛ يرتشملا ٌميقُي وأ «عئابلا َفْلَحُي ىتح نمثلا

 هقح نيعتيل الَوأ نمثلا عفدو ا E ثيح ولا

 .عيبملا نيعت د ءازإب

 .۱۷۸ص (۱)

 .لصألا عويب يأ (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ناصقنلاب :ظفل (")

 ١657/٠١. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا ةياور حيحصلاو ()

 نإ وهف :ةنيبلا يرتشملا ماقأ نإو «نمشلا هيلإ يرتشملا عفد :عئابلا فّلَح نإف (0)
 .ه/١١٠ خيراتب يضاقلا بئان ةخسن ةيشاح نم .عيبملا وأ «نمثلا عفدي ءاش



 بيعلا رايخ باب 0٤

 .نمشلا عقدو «عئ ئابلا فلحتسا : ماشلاب يدوهش : يرتشملا لاق نإف

 يرتشملا ميِقُي تح عئابلا فّلَحُي مل : ًاقابإ ىعّداف «ًادبع ئرتش ثا نمو

 . هدنع قبا هنأ ةنيبلا

 ا رفقا لا رطيسلكلف : ”عفدلاب يضف ول "”هنألو

 .ضقتلا نع هئاضقل اوف ؛هب ىضقي

 عقدو «عئابلا فلحُتسا :””ماشلاب يدوهش :يرتشملا لاق نإف) :لاق

 .(نمثلا

 ا راظتنالا يف نأل ؛ ويلا وضح زظ الو فاح اذإ ينعي

 .هتجح ىلع هنأل 0 « عئابل

 ف جج هنآل + يلا مرلأ : لكت اذإ اأ

 ّميِقي ىتح عئابلا فلي مل :ًاقابإ ئعّداف ءادبع ئرتشا نّمو) :لاق
 .(هدنع بأ هنأ ةئيبلا يرتشملا

 )١( ةيانبلا .ائضق ول يضاقلا نأل يأ ٠١/۱۸۷.

 .نمثلا عفدب يأ (۲)

 يف بيغ يدوهش :لاقف ءهاعدا ام ىلع ةئيبلا ةماقإ يرتشملا نم بلُط اذإ يأ (۳)
 ٠١//141. ١ ةيانبلا .دوهشلا روضح رظتني الو «عئابلا فلحُتسا :ماشلا

 .يرتشملا يأ )٤(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :دوهشلا روضح رظتني الو :هلوق (0)

 .بيعلا :خسُت يفو (7)

 .بيعلا توبث يف يأ (۷)



 00 بيعلا رايخ باب

 . طق هدنع قبا امو PR «هعاب دقل : ئيلاعت هللاب فح : اهماقأ اذإف

 نكلو «هّلوق ناك نإو لوقلا نأل ؛هدنع بأي مل هنأ ىلع فيلحتلا :دارملاو

 .ةجحلاب :" 'هتفرعمو «يرتشملا لي يف "هب بيعلا مايق دعب ربتعي امنإ هراكنإ
 ا و عاب نقل ا هللا تلح "يناقا 1ةاق) لاق

 (*”باتكلا» يف لاق اذك ا

 : وأ «يعدي يذلا هجولا نم كيلع ٌدرلا قح هل ام :هللب هفّلَح ءاش نإو

 طق كدنع َقّيَأ ام هللاب

 هعاب دقل هللاب :الو «بيعلا اذه هب امو هعاب دقل هللاب : ا ا

 دق بيعلا نأل ؛يرتشملل رظنلا كر هيف نأل ؛بيعلا اذه هب امو همّلسو

 .درلل بجوم وهو باشلا لبق «عيبلا دعب ثدحَي

 A «نيطرشلاب قلعت“ مهوي :' "يناثلاو «هنع لوھ *لوألاو

 .دبعلا وهو «بيعملاب يأ )١(

 .بيعلا مايق ةفرعم يأ (۲)

 .ةجحلا يأ (۳)

 ۱۸۹/۱٠١. ةيانبلا .۷۷١ص ريغصلا عماجلا يف يأ (5)

 بيعلا ثودح نع ةلفغ :بيعلا اذه هب امو هعاب دقل هلاب :هلوقب فيلحتلا يأ (5)

 .درلل بجوم وهو «ميلستلا لبق عيبلا اذهب
 .بيعلا اذه هب امو همّلسو هعاب دقل :هللاب فيلحتلا يأ (5)

 .نيطرشلاب بيعلا مدع قلعت يأ (۷)

 .عئابلا يآ (۸)



 بْيَعلا رايخ باب 661

 EN . : عئابلا لاقف ءابيع اهب دجوف ‹اًضباقتو «ةيراج ئرتشا نمو

 .عيبلا نود «ميلستلا تقو همايق دنع نيميلا يف

 : عئابلا فيلحت دارأو ءهدنع بيعلا مايق ىلع ةنيب يرتشملا راجي مل ولو
 ."”امهلوق ئلع ُفّلحُي :هدنع یب هنأ ملعي ام هللاب

 | همحر ةفينح يبأ لوق ىلع هللا مهمحر خياشملا فلتخاو

 هيلع ُبّترتي اذكف «ةنيبلا اهيلع ُبترتَي تح «ةربتعم ئوعدلا نأ :امهل
 .فيلحتلا

 ءةحيحص ىوعد ىلع بّترتي فلحلا نأ :"”ضعبلا هلاق ام الع هلو

 .بيعلا مايق دعب الإ هيف ًامصخ ٌريصي الو ءمصخ نِ الإ حرصت تسيلو
 يذلا هولا لغ رل انا فلت :ةامطددع نيمللا نع لك اذإو
 ادق

 “ل

 ام هللاب :فّلحي :ريبكلا قابإ ىف ئوعدلا تناك اذإ :هنع هللا ىضر لاق

 .غولبلا دعب هدر بجوي ال رَعصلا يف قابإلا نأل ؛لاجرلا غلبَم غلب ذنم َقَبَأ

 :عئابلا لاقف ءابيع اهب َدَجَرف ءاضباقتو ءةيراج ئرتشا نّمو) :لاق

 .ريغلا لعف ىلع فيلحت هنأل ؛ ملعلا ىلع نيبحاصلا لوق يأ )١(

 )١( ةيانبلا .حصألا وهو «فلحي ال :ليقو ءًاضيأ هدنع فلحي :ليقف ٠۹۰/۱۰.
 )( ةيانبلا .خياشملا ضعب يأ ٠۹۱/۱۰.

 .تاتبلا ىلع فلحي يأ )٤(



£0۷ ET 

 لوقلاف : اهدحو اهينتعب : يرتشملا لاقو ءاهعم ئرخأو ةيراجلا هذه كعب

 . يرتشملا لوق

 رخآلاب دَجَوو ءامهدحأ ضبقف ءةدحاو ةقفص نْيدبع ئرتشا نّمو
 .امهعدي وأ اهدا هنإف : ًابيع

 و 7 2 - 8 د

 لوقلاف :اهّدحو اهينّتعب :يرتشملا لاقو ءاهعم ئرخأو ةيراجلا هذه كعب
 - و و 7 7 5 و

 لوق لوقلا نوكيف ءضوبقملا رادقم يف فالتخالا نأل ؛(يرتشملا لوق

 .بصغلا ىف امك « ضباقلا

 .انيب اَمِل ؛ ""ضوبقملا يف افلتخاو «عيبملا رادقم ئلع اقفتا اذإ اذكو

 دجوو ايهدخأ ضبقف ءةدحاو ةقفص نيدبع ىرتشا نَمو) :لاق

 ءامهضبَقب مَ ةقفصلا ّنأل ؛(امهُعَدَي وأ ءامهذخأي هنإف :ًابيع رخآلاب
 0 و و

 .هانركذ دقو «مامتلا لبق اهقيرفت نوكيف

 .دقعلا يف قيرفتلاك هيف قيرفتلاف «دقعلاب "بش هل ضبقلا نأل اذهو

 .هيف اوفلتخا :ًابيع ضوبقملاب َدَّجَو ولو
 .ةصاخ هدري هنأ هللا همحر فسوي يبأ نع ئورُيو

 2 ضبقب قلعت ةقفصلا ما نأل ؛امهّدري وأ ءاههدخأب هنأ حصألاو

 ءافيتساب هلاوز قلعت امل: عملا! نيبحك سبحک راصو لكلل مسا وهو ‹عيبملا

 .هعيمج ٍضْبَق نود لوزي ال :نمثلا

 .ضوبقملا رادقم يف يأ )١(

 .ُةبيث :ًاضيأ طبضتو (۲)



 بيعلا رايخ باب 0۸

 ص چ ةر و و 2 8 ت

 وأ هلك هدر : ابيع هضعبب جوف «نّروي وأ لاكي امم ائيش ئرتشا نّمو
 ت ر

 . هلك هذخأ

 .يقب ام در يف هل ٌرايخ الف : هضعب قحتسا ولو

 هم هل رص

 .ةصاخ هدي :ًابيع امهدحأب َدَجَو مث ءامهضبق ولو

 .هللا همحر رفزل ًافالخ

 ترج ةداعلا نأل ؛ررض نع ْئرعَي الو لا دير ل

 ل «ءيدرلا ىلإ ديجلا مّضب

 رايخ يف ٌةقفصلا مي ا :ضبقلاب نأ ؛ ؛ةقفصلا مامت دعب قيرفت هنأ :انلو

 رم ام ىلع ؛ ؛ امهيف هب مَ ال :طرشلاو ةيؤرلا رايخ يفو «بيعلا

 .رخآلا دري نأ هل سيل :امهدحأ ّقِحَتسا ول اذهلو

 هدر :ًابيع هضعبب جوف ءنّْزوُي وأ لاكي امم ًائيش ئرتشا نَمو) :لاق

 ا را هلك

 ءيشك وهف : n ؛ ضبقلا دعب هدارمو

 .هوحنو < کلا وهو «راحاو مساب ْئّمسُي هنأ ئرُي الأ ؛راحاو

 ةلزنمب وهف :نّيءاعو يل ذاك اذإف ءردحاو ءاعو يف ناك اذإ اذه :ليقو
 ا

 .رخآلا قود «بيعلا هيف دجو يذلا ءاعولا دري ئتح « نيدبع

 .(يِقب ام در يف هل رايخ الف :هضعب َقِحّتسا ولو) :لاق

 )١( ةيانبلا .قارعلا لهأل لايكم 1935/1١.



 ۹ بيعلا رايخ باب

 .ٌرايخلا هلف : ًادحاو ًابوث ناك نإو

 اهّبكرف «ةباد تناك وأ ءاهاوادف اعرق اهب دخ رف ةيراج فرقا نمو

 ار وقف : هتجاح يف

 سيلف :اَفَلَع اهل يرتشيل وأ ءاهّيِقسَيل وأ ءاهعئاب ىلع اهّدريل اهّبكر نإو
 .ًاضرب كلذ

 نأل ؛ةقفصلا مامت عنمي ال قاقحتسالاو «ضيعبتلا هّرضي ال هنأل
 .كلاملا اضرب ال «دقاعلا اضرب اهمامت

 ام دري نأ هل :ضبقلا لبق كلذ ناك ول امأ «ضبقلا دعب ناك اذإ اذهو

 بيع “هيف صْيِقشتلا نأل ؛(ٌرايخلا هلف :ًادحاو ًابوث ناك نإو) :لاق

 .نوزوملاو ليكملا فالخب «قاقحتسالا ٌرَهَظ ثيح «عيبلا تقو ناك دقو

 كداك وأ ءاهاواذق "ير اه كسوف. راج یش نمو) لا
 .ءاقبتسالا هدصق ليلد كلذ نأل ؛(ًاضر وهف :'"”هتجاح يف اهّيكرف «ةباد

 «لامعتسالاب هنأو ءرابتخالل كانه َرايخلا نأل ؛ طرشلا رايخ فالخب

 .ًاطقسُم ًبوكرلا نوکی الف
 :ًافَلع اهل يرتشيل وأ ءاهّيِقسيل وأ ءاهعئاب ئلع اهّدريل اهّيِكر نإو) :لاق

 .(ًاضرب كلذ سيلف

 .(صقش) برغملا رظني بيع بوثلا يف ةئزجتلا نأل يأ )١(

 .اهحتفو فاقلا مضب (۲)

 .ةجاح :خسُت يفو (۳)



 بيعلا رايخ باب 55١

 نأ هل : يرتشملا دنع عِطقف هب ْمّلعَي ملو «َقَّرَس دق ًادبع ئرتشا نمو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع َنمثلا ذخأيو دري

 . قراس ريغ هتميق ئلإ ءًاقراس هتميق نيب امب عجري :الاقو

 .درلا ببس هنألف :درلل بوكرلا امأ

 هة ناك اذ[ ام ع لرم الا رار + لا ف فاوجلاو
 .دحاو لّدِع يف فلعل نوكل وأ «هزجعل وأ ءاهتبوعصل امإ ع ا

 وو

 .انهر نوكيا" :هانركذ ام مادعنال هنم ادب دجي ناك اذإ امأو

 يرتشملا دنع مِطَقف «هب مّلعَي ملو «قرَس دق ًادبع ئرتشا نّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع نمثلا ذخأيو ءهّدَرُي نأ هل

 .(قراس ريغ هتميق ئلإ ءًاقراس هتميق نيب امب عجري :الاقو

 .عئابلا دي يف جو ببسب لِيَ اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 .امهدنع بيعلا ةلزنمبو «هدنع قاقحتسالا ٍةلزنمب هنأ :لصاحلاو

 يفاني ال هنأو «لتقلاو 0 55 مئابلا دي يف دوجوملا نأ :امهل

 .هدر رّذعت دنع هناصقنب عجرَيف 0 «هيف دقعلا دفنيف ءةيلاملا

 هنإف :ةدالولاب هدي يف تتامف «ًالماح راک ئرتشا اذإ امك راصو

 .لماح ريغ لإ ًالماح اهتميق نيب ام لضفب ْعجرَي
 ىلإ يضفي بوجولاو «عئابلا دي يف جو بوجولا ببس نأ :هلو

 َلِيَق اذإ امك راصو «قباسلا ببسلا ىلإ ًافاضم ُدوجولا نوكيف ءدوجولا

 اغلا ويب يف تاجو ةياتجبب ةرلا دعب عطف وأ «بوصقملا



 6 بيعلا رايخ باب

 ٠6 واو هاو او هو دو او هو او ده هه اه هه هاه هه هه ه هاه هاهو هه هه هاه هاه هه هاه e ههه

 و رو

 ."'ةعونمم ةلأسملا نم َرِكذ امو

 :امهب عطقف «يرتشملا دي يف مث 5 ابلا دي يف قرس ولو

 .انركذ امك «ناصقنلاب عجري :امهدنع
 وو و 5 0

 عبرب عجريو «ثداحلا بيعلل ؛ عئابلا اضر نودب هدري ال :هدنعو

 .نمثلا
 دقو ءهفصن :يمدآلا نم ديلا نأل ؛عابرألا ةثالثبف :معئابلا هلبق نإو و > ت 4 04 ا

 .فصتتيف « عوجرلا امهادحإ يفو «نيتيانجلاب ْتَْفِلَت
 و ا ر 0

 ىلع مهضعب ةعابلا عَجَر :ريخألا دي يف عطق مث «يديألا هتلوادت ولو
 .قاقحتسالا ىف امك «هدنع ضعب

 هنأل ؛هعئاب ىلع هعئاب عجرَي الو «هعئاب ئلع ٌريخألا عجري :امهدنعو
 .بيعلا ةلزنمب

 04 5 و

 نآل ؛امهبهذم ىلع كيفي :يرتشمل | ملعي ملو :("”باتكلا» ىف هلوقو

 .هب أضر :بيعلاب ملعلا

 عنمي ال :قاقحتسالاب ملعلا نأل ؛حيحصلا يف «هلوق ىلع يفي الو

 .عوجرلا

 ةيانبلا .امهلوق ىلع عنملا هجوو «ةعونمم :لماحلا ةلأسم نم ركذ امو يأ )١(
۰ 

 .78١ص ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم لوق يأ (۲)



 بيعلا رايخ باب 1

 و - - 2

 بيعب هّدري نأ هل سيلف : بيع لك نم ةءاربلا طرشو ءادبع عاب نمو

 .اهّدعَي ملو «بويعلا مسُي مل نإو

 موون هل نلف :بيع لك نم ةءاربلا طّرشو «ًادبع عاب نّمو) :لاق
 .("0اهدعي ملو «بويعلا مسي مل نإو بيعب

 نأ ءهيهذم ىلع ءانب ؛ةءاربلا حص ال :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو
 .حصي ال :ةلوهجملا قوقحلا نع ءاربإلا

 كيلمتو ءّدرلاب دري ئتح «كيلمتلا ئنعم ءاربإلا يف نإ :لوقي وه
 .حصي ال لوهجملا

 يف ناك نإو ةعزانملا ىلإ يِضمُّت ال طاقسإلا يف ةلاهجلا نأ :انلو

 .ةدسفم نوكت الف «ميلستلا ىلإ ةجاحلا مدعل ؛كيلمتلا هنميغ

 يف ضبقلا لبق ثداحلاو «ٌدوجوملا ُبيعلا :ةءاربلا هذه يف لخديو
 .هللا همحر فسوي يبأ لوق

 همحر رفز لوق وهو «ثداحلا هيف لخدي ال :هللا همحر دمحم لاقو
 .تباثلا لوانتت ةءاربلا نأل ؛ هللا

 ةفص نع هقح طاقسإب دقعلا ٌمازلِإ ضَرَعلا نأ :هللا همحر فسوي يبألو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًاعيمج ثداحلاو دوجوملا نع ةءاربلاب كلذو «ةمالسلا

fF RF FR د RF 

 ر

 .اهددعب بويعلا مسي مل نإو :خسُت يفو )١(

 ٥۷/۲. بلاطملا ئنسأ (۲)



 6 دسافلا عيبلا باب

 دسافلا عيبلا باب

 عيبلاك «دساف عيبلاف :امَرَحَم امهالك وأ ءنّيضّوِعلا دحأ ناك اذإو و

 .رحلاك «كولمم ريغ ناك اذإ اذكو ءرمخلاو ءريزئِخلاو «مدلاو «ةتيملاب

 دسافلا عيبلا بابي

 ءدساف عيبلاف :امرحم امهالك وأ «نيضوعلا دحأ ناك اذإو) :لاق و

 «ٌكولمم ريغ ناك اذإ اذكو ءرمخلاو «ريزنخلاو «مدلاو «ةتيملاب عيبلاك
 سک

 .(ٌحلاك

 ءاش نإ ف لف اهيفو 1 لر هذه :هنع هللا يضر لاق

 :لوقنف «ئلاعت هللا

 وهو «عيبلا نكر مادعنال ؛ٌرحلاب اذكو «لطاب :مدلاو «ةتيملاب عيبلا
 ""”دحأ دنع الام دعت ال ءايشألا هذه نإف «لاملاب لاملا ةلدابم

 ةلدابم وهو , عيبلا ةقيقح دوجول ؛دساف :ريزنخلاو رمخلاب عيبلاو

 29 قمنا دف لام نزف لالا لاملا

 .فّرصتلا كلم ديفي ال :لطابلاو

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 .۲۱۲/۱۰ ةيانبلا .يوامس نيد هل نّمم يأ )١(

 .ةمذلا لهأ دنع يأ (۳)



 ٠ ه. واو . هاو هاو وو او و د ىو ها واو و و ولو GO ولو 4 0 0¢ ¢ 4 0 ¢ ¢ و 4 ¢ 4 ¢ و « ي«

 ضعب دنع ةنامأ نوكي :"”هيف يرتشملا دي يف ٌعيِبملا كله ولو
 .كلاملا نذإب ضبقلا يِقبف «ربتعم ريغ دقعلا نأل ؛ "هلا مهمحر خياشملا

 شرق لا نم لاج يدا نوکیا هنأل اوم نوک رفا دعو

 .ءارشلا موس ىلع

 عيب يف امك ءامهلوق يناثلاو «هلا همحر ةفينح يبأ لوق لوألا :ليقو
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع «رّبدملاو ءدلولا مأ

 ًانومضم عيبملا نوكيو «هب ضبقلا لاصتا دنع َكلملا ٌديفي :دسافلاو

 “هيف يرتشملا دي يف

 .یلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب هُئيبنسو «هللا همحر “' ”يعفاشلا فالخ هيفو

 الف ءًالاومأ تسيل اهنأل ؛لطاب :ّرحلاو ءمدلاو «قتيملا عیب اذكو
 .عيبلل ًالَحَم نوكت

 511/1١. ةيانبلا .لطابلا عيبلا يف يأ ()

 وه :لاق هنإف «هداز رهاوخ خيش يسيواوطلا يلع نب دمحأ رصن ابأ هب دارأ (۲)

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور لوقلا اذهو «نومضمب سيلو «ةنامأ

 امهمحر دمحم نع ةعامس نبا ةياور وهو «ىسخرسلا ةمئألا سمش هب دارأ (۳)

 ۰ .اولاعت هللا
 .دسافلا عيبلا يف يأ (5)

 يواحلا رظني «فرصتلاب الو ضبقلاب الو دسافلا عيبلاب هدنع كلمي ال ثيح (5)

 ٠۷/١". ريبكلا



 65 دسافلا عيبلا باب

 .دساف : بتاكملاو «رئدملاو ءدلولا مآ عيبو

 :ريناندلاو مهاردلاك ءنْيَدلاِب لبوق ناك نإ :ريزنخلاو ءرمخلا عيب امأ
 .لطاب عيبلاف

 ناک نإو هلباقُي ام ُكّلمُي ئتح «دساف عيبلاف :ةنّيعم نْيعب لبوق ناك نإو
 .ريزنخلاو رمخلا ُنيع كلمت ال

 الإ ءةمذلا لهآ دنع لاب لاد لام مهلا: نأ لا و

 تاهل فز «هزازعإ كردو «هتناهإب َرَمَأ عرشلا نأ اَمِل ؛موقتم ريغ هنأ

 .هل ٌرازعإ :ًادوصقم

 اهنوكل ؛ٍةدوصقم ريغ مهاردلاف «مهاردلاب "'امهارتشا ئتم هنأل اذهو

 .الصأ موقتلا طقسف ءٌرمخلا ٌُدوصقملا امنإو «ةمذلا يف ب جت اهنأ امل و

 دصقي امنإ بوثلا يرتشم نأل ؛رمخلاب بوثلا ئرتشا اذإ ام فالخب

 رمخلا 000 0 1 ,بوثلل ًازعإ هيفو «رمخلاب بوثلا كلمت

 تّدَّسف ىتح «رمخلا “ نَح يف ال «بوثلا كلمت ّقَح يف ًاربتعم

 را «بوثلا ةميق تبجوو «ةيمستلا

 هنوكل ؛رمخلاب بوثلا ءارش ُربتعُي هنأل ؛بوثلاب ّرمخلا عاب اذإ اذكو
 َ :ةيضيانقم

 .(دساف :بتاكملاو ءرّبدملاو «دلولا مآ عيبو) :لاق

 .اهارتشا :خسُت يفو «ريزنخلاو رمخلا يأ )١(

 .رمخلا نييعت :خسُت يفو )١(



 ةماعلا ىلااب 3

 دنع هيلع نامض الف : يرتشملا دي يف ُرّبدملا وأ «دلولا مآ تنام نإو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 هيلع هلوقل ؛دلولا مال دق قتعلا قاقحتسا نأل ؛لطاب :ه

 ."7«اهدلو اهقتعأ» 0 و ةالصلا

 دعب ةيلهألا نالطبل ؛لاحلا يف رّبدملا قح يف دقعنا ةيرحلا ببسو

 كف ولو ئلوملا قَح يف ةمزال هسفن ئلع ادي هن قحتسا بئاكملاو -«كتوملا

 روب ال ءهلك كلذ لطبل : عيبلاب كلملا

 .زاوجلا رهظألاو «ناتياور هيفف :عيبلاب بتاكملا يضر ولو

 ."”دّيقملا نود «قّلطملا :رّبدملاب ُدارملاو

 .قاتعلا يف هانركذ دقو هللا همر " ””يعفاشلا فالخ :قلطملا يفو

 هيلع نامض الف :يرتشملا دي يف ُرّبدملا وأ «دلولا مأ تتام نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 فيعض وهو : هللا دبع نب نيسح :هدنس يفو 2(؟5١50) هجام نبا نئس )۱(

 : ۲۱١/۸ ئلحملا يف مزح نبا لاقو «لضعم رلنسب )1١78( يقهيبلا ن نئسو ءادج

 ت

 ةمالعلا ناطقلا نبا ىلع كردتساو «ناطقلا نبا هبقعتو «تاقث هّلاور نسب اذه حص
 .۸۷/۲ ةياردلا رظنيو « 177/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق

 :قلطملاو رح تنأف يرفس نم تمدق اذإ :هلوق لثم ديقملاو «عابُي ثيح (؟)
 .۲۱۹/۱۰ ةيانبلا رظني .يتوم دعب رح تنأ :هلوق لثم

 ) )۳يواحلا ٦/۰۱۰۵ 391/1١ ٤۷۳.



 ۷ دسافلا عيبلا باب

 .امهثميق هيلع : الاقو

 . هاطصي نأ لبق ءاملا يف ِكّمّسلا عيب ٌروجي الو

 .رايصب الإ دخوب ال ناك اذإ ٍةريِظَح يف الو

 .هنع ةياور وهو «(امهتميق هيلع :الاقو
 «لاومألا رئاسك «هيلع ًانومضم نوكيف «عيبلا ةهجب ٌضوبقم هنأ :امهل

 مضي ام كّلمُي ىتح «عيبلا تحت نالخدي دلولا ّمأو ءرّبدملا نأل اذهو

 .عيبلا يف امهيلإ

 «ضبقلا هقح يف ققحتي ي الف «هسفن راپ يف هنأل ؛بتاكملا فالخب

 :هب نامضلا انهو

 ال امهو «ةقيقحلا لبقي لحم يف هتقيقحب قَحلَت امنإ عيبلا ةهج نأ :هلو
 بتاكملاك “اراصف < عيبلا ةقيقح نالبقي

 مكح تشيل كلذ امنإو < ءامهسفنأ ّقَح يف عيبلا يف امهلوخد سيلو
 هِلَفَع مكح يف لخدي ال «يرتشملا لامك راصف ءامهيلإ مُض اميف عيبلا

 .اذه اذك «هيلإ مّ اميف لوخدلا ُمْكُح تبني *ب امنإو «هدارفناب

 ال ام عاب هنأل ؛(داطصي نأ لبق ءاملا يف ِكَّمّسلا عيب زوجي الو) :لاق

 رود ريغ هنأل صب ال[ دخوب ال ناك“ اذإ طح ف ةلو)
 1 ايف داقلا ا حا اذ او :ميلنسلا

 .راحاو لك راصف :خسُن يفو )١(



 دسافلا عيبلا باب ۸

 نبللا عيب د الو «جاتتلا الو «لمحلا عيب د الو «ءاوهلا يف ريطلا عيب

 . مّتَعلا ِرْهَظ ىلع فوصلا الو ل يف

 ملو ءاهسفنأب اهيف تعمتجا اذإ الإ «زاج :ٍةلْيح ريغ نم ذوي ناك ولو
 .كلملا مدعل ؛لَخدملا اهيلع سي

 .ذخألا لبق كولمم ٌريغ هنأل ؛(ءاوهلا يف ريطلا عيب الو) :لاق

 .ميلستلا رودقم ريغ هنأل ؛هدي نم هلسرأ ول اذكو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يهنل ؛(جاتتلا الو «لمحلا عيب د الو) :لاق

 یل لو «لّبحلا عيب نع

 .ًاررغ هيف نألو

 0 ءررَغلل ؛(عّرضلا يف نبللا عيب الو) :لاق

 .هريغب عيبملا طِلَتحَيَف دادزي امبرو ءبْلَحلا ةيفيك يف ٌعَرانُي هنألو

 .ناويحلا يفاصوأ نم هنأل ؛(متَعلا ٍرْهَظ ىلع فوصلا الو) :لاق

 .هريغب عيبملا طِلَتخَيف «لفسأ نم تبني هنألو

 .ئلعأ نم ديزت اهنأل ؛ مئاوقلا فالخب
 .هعلق نكمي هنأل ؛ "”لّيصقلا فالخبو

 حيحص يف بيرق ظفلبو ءظفللا اذهب هرأ مل ١59/7: ةياردلا يف لاق )١(

 )٠١١٤(. ملسم حيحص )۲۱٤۳(« يراخبلا

 .(لبح) حاحصلا راتخم «نينجلا دلوو «جاتنلا جاتن «ةلبحلا لّبَحو

 برغملا يفو «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ضرألا يف بطّرلا عرزلا وه (۲)



 4 دسافلا عيبلا باب

 .هاركذي مل وأ عطقلا رك «بوث نم عارذو يفقس يف عذجو

 .عطقلا عضوم يف عزانتلا عقيف «ٌنّيعتم هفوصلا يف عطقلاو

 رهط لع يفوصلا عيب نع هن مالسلاو ةالصلا لع هلا حصص دقو

 .""'نبل يف نْمَس نعو رض يف نبل نعو معلا
 زوج ثيح «فوصلا اذه يف هللا همحر فسوي يبأ لع َةَّجُح وهو

 .هنع یورپ اميف «هعيب

 ؛(هاركذي مل وأ عطقلا اَركَذ ءبوث نم عارؤو يفقس يف عذجو) :لاق
 .ررضب الإ ميلستلا نكمي ال هنأل

 يف َررض ال هنأل ؛ةضف "ةر نم مهارد ةرشع عاب اذإ ام فالخب
E EE 

 .ًاضيأ ةلاهجللو ءانركذ اّمِل ؛زوجي ال :ًاّيعم نكي مل ولو

 نومسي ءاهقفلاو «باودلا فلعل رضخأ جي «ريعشلا وه :ليصقلا :187/7 (لصق)

 ها .ٌراجم وهو ءاليصق :هكاردإ لبق عرزلا
 «يوقلاب سیلو «خورف نب رمع.هب درفت :لاقو ٥ يقهببلا ننس (۱)

 هيضرو «متاح وبأو نيعم نبا هقّنو :يقنلا رهوجلا يف لاق نكل ءًافوقوم هريغ هاورو
 .(۲۱۹۱۷) ةبيش يبأ نبا فنصم ۳۷۸( طسوألا مجعملا «دواد وبأ

 ۳۲٠/۲. (رقن) برغملا .ةضفلا وأ بهذلا نم ةباذملا ةعطقلا يه :ةرقنلا (۲)

 .هضيعبت : خسُت يفو (۳)

 .عارذلا وأ عذجلا يأ )٤(



 دسافلا عيبلا باي ۷۰

 . صناقلا ةبرضو
 ت 5000 3 5 52009

 هليك لثم ٍذوذِحَم رمتب لخنلا سوؤر ئلع رمثلا عيب وهو ءةئبازملا عيبو

 امر

 دوعي :يرتشملا َحّسفَي نأ لبق عذجلا عَّلَق وأ «عارذلا عئابلا مَّطَق ولو

 دملا لاو سيم

 ال ثيح ؛ ؛خيطبلا يف َرْدَبلا وأ ءرمتلا يف وتلا عاب اذإ ام فالخب

 «ًالامتحا امهدوجو يف نأل ؛عيبملا جرخأو ايدك نإو اخ نوكي

 ةر ق عارذلاو «عذجلا امأ

 ةكبشلا برضب ديصلا نم جرخُي ام وهو وما ةبرضو) : لاق

 اەف نا لاا

 a لخنلا سوؤر ل "مثلا عيب وهو قتيازملا عيبو) 0

 عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(ًاصْرَخ هليك لثم ذجم

 ."ةلقاحملاو ا

 لثم ةطنحب اهلبنس يف ةطنحلا عيب :ةلقاحملاو «هانركذ ام :ةنيازملاف

 اصرخ اهليك
 «صُرخلا قيرطب زوجي الف «رلحاو سنج نم ليكمب اليكم عاب هنألو

 ضرألا ىلع نيعوضوم اناك اذإ امك

 .ءاتلاب 0

 .نیلادب .دودجم : خست يفو . .عوطقم يأ ()

 )۱٥۳۹(. ملسم حيحص YI1AD))» يراخبلا حيحص (۳)



 358 دسافلا عيبلا باب

 لذ 5 وع 2 1

 .ةذباتملاو ‹«ةسمالملاو ‹رححلا ءاقلإب عيبلا زوجي الو

 .اذه ىلع :'”بيبزلاب بنعلا كلذكو

 هيلع هنأل ؟ق قسرا نم نود ان زوجي : :هللا همحر ' "”يعفاشلا لاقو

 1 .""ايارعلا يف صّخَرو «ةنبازملا عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا

 .قسوأ ةسمخ نود اميف ءأرمت اهصْرَحب ٌعابُي نأ وهو

 نم ليخنلا ىلع ام هل ئرعملا يبي ب نأ :هليواتو :ةغل ةّيطعلا :ةيرعلا : :انلق

 .ادقبم ا ارپ نوکیف «هکلمی مل هنأل ؛ًازاجم عیب وهو ْؤوُذَجَم رمتب «يِرْعملا

 .ةّدباَملاو ءةسمالملاو ءرَجَحلا ءاقلإب عيبا زوجي الو) :لاق

 «ةعلس ىلع نالجرلا ضوارتي نأ وهو «ةيلهاجلا يف تناك ٌعويب هذهو

 يرتشملا ضو وأ «عئابلا هيلإ اهب وأ «يرتشملا اهّسَمَل اذإف «نامواستي يأ
 .عيبلا مزل :ةاصح اهيلع

 ءرجحلا ءاقلإ :ثلاثلاو «ةذبانملا :يناثلاو «ةسمالملا عيب :لوألاف

 0ةذبانملاو ءةسمالملا عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ئهن

 بيبزلاب بنعلا عيب زوجي ال يأ (۱)

 ۲۳٤/۲. ريبكلا يواحلا (؟)

 :ايارعلا يف صيخرتلاو ءاذه لبق مدقتو «ةنبازملا نع يهنلا :ناثيدح امه (۳)

 )06 ) ملسم حيحص يف

 .ًاعيب ال «ءادتبا ارب ذوذجملا رمتلا يرعملا ءاطعإ نوكي يأ )٤(

 )٥( يراخبلا حيحص )۲۱٤٤(« ملسم حيحص )۱١۱١(.



 دسافلا عيبلا باب ۷۲

 7 ي 1
 .نيبوث نم بوث عیب زوجي الو

 و و

 .اهتراجإ الو ,يعارملا عيب زوجي الو
0 2 

 . تاراوكلا عم الإ لحّنلا عيب زوجي الو

 .رطخلاب ًاقيلعت هيف نالو

 .عيبملا ةلاهجل ؛(نّيَبوث نم بوث عيب وجي الو) :لاق
 ءاناسحتسا ؛عيبلا زاج :ءاش امهّيأ ذخأي نأ يف رايخلاب هنأ ئلع :لاق ولو

 .هعورفب ''”هانركذ دقو

 .ألكلا :دارملاو «(اهتراجإ الو «يعارملا عيب زوجي الو) :لاق

 ."ثيدحلاب هيف سانلا كارتشال ؛هكلمُي ال ام ىلع درو هنألف : عيبلا امأ

 .ٍةحابُم نيع كالهتسا ىلع تدع اهنألف :ةراجإلا امأو
 برشيل ةرقب رجأتسا نأب «ةكولمم نيع كالهتسا ىلع تدع ولو

 .ئلوأ اذهف «ڑوجي ال :اهتبل

 .(””تاراوكلا عم الإ لحّتلا عيب زوجي الو) :لاق

 .طرشلا رايخ باب رخآ يف )١(

 ىف وهو «(رانلاو «ًالكلاو «ءاملا :(ةثالث) ثالث ىف ءاكرش نوملسملا» :وهو (۲)

 ب هدانسإو «(77087) دمحأ دنسم (Y5۷Y)» هجام نبا )۳٤۷۷(« دواد يبأ ننس

 ٠١١/۲. ريبحلا صيخلتلا «/77/1/ ريئملا ردبلا رظني

 .ةريثك خست نم طقسو .هتيبو هتّيلخ وهو «لحنلا لّسَعُم يهو «ةراوک :عمج (۳)



 عا دسافلا عيبلا باب

 5 .. 9 و و
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زقلا دود عيب زوجي الو

 و ضو 5 5 7

 ° فاعلا لوق وهو ءازرحم ناك اذإ زوجي :هللا همحر دمحم لاقو
 - 2 0 ئإ

 ال ناك نإو هعيب زوجيف ءاعرشو ةقيقح هب عفتنم ناويح هنأل ؛هللا همحر
 ريب

 .رامحلاو لغبلاك «لكؤي

 .ريباتزرلاك «هعيب زوجي الف «ماوهلا نم هنأ :امهلو
 4 مس م و 50 2

 .جورخلا لبق هب اعفتنم نوكي الف «هنّيعب ال «هنم جرْخَي امب عافتنالاو
 ١ < يدب 5 7 7

 اذك «هل اعبت زوجي :لحنلا نم اهيف امب لسع اهيف ةراوك عاب ول ئتح
 .هللا همحر ىخركلا هركذ

 نم هنأل ؟(هللا همحر ةفينح يبأ دنع ّرَقلا دود عيب زوجي الو) :لاق

 .ماوهلا

 هل اغ رقلا هيف رهط اذ[ وجني: :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 و تمل ؛ناك امفيك زوجي : هللا همحر دمحم دنعو

 هم

 هضيب عيب زوجي الو

 .ةرورضلا ناكمل ؛زوجي :امهدنعو

 . قلا دود يف امك «هللا امهمحر ةفينح يبأ عم فسوي وبأ :ليقو
 ل 5 را 7 ا

 لام هنأل ؛اهعيب زاج :اهميلست نكمأو ءاهددع مِلَع اذإ مامحلاو
 و

 .ميلستلا رودقم

 .ليصفت عم 7 يواحلا )١(

 .هدود يف امك :خسُت يفو ءزاوجلا مدع يف يأ (۲)

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هرضيب



 دسافلا عيبلا باب 34

  KTSا <
 .هدنع هنأ مَعَر لجر نم هعيبي نأ الإ «قبالا عيب زوجي الو

- 

 ."”هنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يهنل ؛(قبآلا عيب زوجي الو) :لاق

 .هميلست الع رقي ال هنألو

 قبآ عيب هنع يهنملا نأل ؛(هدنع هنأ معز لجر نم هعيبي نأ الإ) :لاق

 قَح يف قبآ ريغ اذهو «نّيدقاعتملا ىح يف أقبآ نوكي نأ وهو «قلطم

 .يرتشملا

 .عناملا وهو «ميلستلا نع ٌزجعلا ئفتنا :يرتشملا دنع ناك اذإ هنألو

 ىلع هدهشأ ناك دقو «هددي يف ناك اذإ ٍدقعلا درجمب ًاضباق ٌريصي ال مث

 .عيبلا ٍضْبَق نع بوني ال ةنامألا ْضْبَمو «هدنع ةنامأ هنأل ؛هذحأ

 ضْبَق هنأل ؛ًاضباق ٌريصي نأ بجي :هّضَبَق نيح دهشُي مل ناك ولو

 .بلصغ
٠ 

 وك

 م

 قح يف قبآ هنأل ؛زوجي ال :هعابف « ينم هعبف «نالف دنع وه :لاق ولو

 قافلا

 .هميلست ئلع رقي ال هنألو

 حقو هنأل ؛ٌدقعلا كلذ متي ال :قابإلا نم داع مث «قبآلا- عاب ولو

 .ءاوهلا يف ريطلا عيبك «ةيَّلَحملا مادعنال ؛ًالطاب

 ةبيش يبأ نبا فنصم )1١91(« ئلعي يبأ دنسم )7١197(« هجام نبا ننس )١(

 ١6١/١7. ةياردلا «فعض هدنس ىفو «.(25605)



 Vo دسافلا عيبلا باب

 ا 0 4 5

 . دق يف ٍةأرما ِنَبل عيب زوجي الو
 7 و

 .ريزنخلا رش عيب زوجي الو

 دقعلا نأل + خسقي مل اذإ دقعلا مي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 اذإ امك a نع ٌزجعلا وهو «عفترا دق عناملاو «ةيلاملا مايقل دقعنا

 .هللا همحر دمحم نع ْىورُي اذكهو «عيبلا دعب یب

 .(حّدق يف ةأرما ِنّبَل عيب زوجي الو) :لاق

 .رهاط بورشم هنأل ؛هعيب زوجي :هللا همحر "'”يعفاشلا لاقو

 لاذتبالا نع ٌنوُصَم ٌمَرَكُم هئازجأ عيمجب وهو «يمدآلا ءزج هنأ :انلو
 .عيبلاب

 .ةمألا نبلو «ةرحلا نبل نيب ةياورلا رهاظ يف قرف الو

 داريإ زوجي هنأل ؛ةمألا نبل عيب زوجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .اهئزج ىلع اذكف ءاهسفن ىلع دقعلا

 لحمب صتخي هنأل ؛هيف قر الف 2 امأف ءاهّسفن لح دق قلا :انلق
 .نبللا يف ةايح الو رحل ”وهو «هلض يه يتلا ةوقلا "هيف ققحتت

 زوجي الف «نيعلا سجن هنأل ؛(ريزنخلا رعش عیب زوجي الو) :لاق

 هلا ةناطإ خف

 )١( يواحلا ۳۹۲/۱۱.

 ) )۲.ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :هيف ققحتت :هلوق

 .لحملا يأ ()



3aدسافلا عيبلا باب  

 .زرخلل هب عافتنالا ٌروجيو

 . اهب عافتنالا الو ‹ناسنإلا روعش عيب ٌروجي الو

 ىّنأتي ال لمعلا كلذ نإف «ةرورضلل ؟؛(زْرَخلل هب ٌعافتنالا ٌروجيو)
 ل

 .عيبلا ىلإ ةرورض الف «لصألا حابم دلجويو

 .هللا همحر فسوي يبأ دنع هدسفأ :ليلقلا ءاملا يف "”مقو ولو

 :كراهط ليلو" 7 عافتنالا قالطإ نأل ؛هدسفي ال :هللا همحر دمحم دنعو

 ىف الإ “رهظت الف «ةرورضلل :قالطإلا نأ :هللا همحر فسوي ىبألو

 ٠ .اهرياغت :عوقولا ةلاحو «لامعتسالا ةلاح
 يمدآلا نأل ؛(اهب عافتنالا الو «ناسنإلا روعش عیب زوجي الو) :لاق

 .ًالّذتُبم ًاناهم هئازجأ نم ءيش نوكي نأ وجی الف «لّدَتبم ريغ ٌمّركم
 تل تملاو ( ةلضاولا هللا نحل :مالسلاو ةالصلا هيلع :لاق دقو

 .ثيدحلا

 ؛هيلإ ةجاح الف :اذه انموي ئىلإو ةرخأتملا نامزألا يف امأ «مهنامز يف اذهو )١(

 زرخلا نكمأ نأب ةرورضلا مدع دنع هب ٌعافتنالا عتميف ءرّبإلاو زراَحملاب هنع ءانغتسالل

 .(يبابلا ط) 77/0 نيدباع نبا .هريغب

 .ريزنخلا رعش يأ (۲)

 .ريزنخلا رعش يأ (۳)

 .ةرورضلا يأ ()

 .(۲۱۲۲) ملسم حيحص )٥۹۳۳(« يراخبلا حيحص (5)



 ۷V دسافلا عيبلا باب

 . بدت نأ لبق ةتيملا دولج عيب زوجي الو

 . غابدلا دعب اهب عافتنالاو ءاهعيبب سأب الو

 ءاهرعشو ءاهنرقو ءاهفوصو ءاهبصَعو «ةتيملا ماظِع عيبب سأب الو

 .اهربوو

 و 8 5000

 .نهبئاوذو ءاسنلا نورق يف ديزيف ۰" ربولا نم دخ اميف صخري امنإو

 .اهب تنم ٌريغ هنأل ؛(غَبدُت نأ لبق ةتيملا دولج عيب زوجي الو) :لاق

 ."”«باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .ةالصلا باتك يف رم ام ىلع «غوبدملا ريغل مسا وهو

 ْترَهَط دق اهنأل ؛(غابدلا دعب اهب عافتنالاو ءاهييبب سأب الو) :لاق

 .ةالصلا باتك يف هانركذ دقو «غابدلاب

 ءاهنرقو ءاهفوصو ءاهبصعو «ةتيملا ٍماَظِع عيبب سأب الو) :لاق

 .اهربوو ءاهرعشو

 .("*ئاج هلك كلذب ٌعافتنالاو

 .لّمجلا ربو يأ(١)

 يذمرتلا ننس )5١171(« دواد يبأ ننس يف وهو «ةراهطلا يف مدقت (')

 .نسح ثيدح :لاقو «(۱۷۲۹)

 ...ماظِع عيبب سأب الو :ئلع ٌفطع :تلق .هلك كلذب عافتنالاو :خسُت يفو (۳)



 دسافلا عيبلا باب 34

 «هدحو ُولعلا طقس وأ ءاَطَقَسف َرَخآل هوُلَعو «لجرل لْفّسلا ناك اذإو
 .ْرِجَي مل : هَوُلَع وعلا بحاص عابف

 . لطاب : هتبهو ءءاملا ليسَم عيبو ئاج : هتبهو «قيرطلا عيبو

 لبق نم: هاقررت دقو اجلا مذعل ٠ تزعل اهلي ال" اهلك ةرهاط اهنأل

 .هللا همحر دمحم دنع نيعلا ( سجتت «ريزنخلاك : ليفلاو

 ا هب عفتني الع عا رح سلا ةلرتيا امهدنعو

 ولعلا طقس وأ ءاًطقسف رحل هوُلَعو «ٍلجرل لقسلا ناك اذإو) :لاق

 ؛لامب سيل يّلَعَتلا ّقَح نأل ؛(زجَي مل :هولع وعلا بحاص عابف «هدحو

 .ميبلل لكملا وخ لالا «هزارحإ نمي ام :لاملا نأل
r و 

 .تاياورلا قافتاب ي تخ «برشلا فالخب

 نم ظح هنأل ؛هللا مهمحر خب خياشم رايتخا وهو « هي باور يف ادر

 يف هركذن ام ىلع «نمثلا نم طلق هلو «فالتإلاب نمضي اذهلو ءءاملا

 .ئلاعت هللا ءاش نإ برّشلا باتك

 .(لطاب :هئبهو املا لْيسَم عيبو ءٌرئاج :هّيبهو «قيرطلا عيبو) :لاق
 2 5 3 و 7

 رورملا قح عيبو «ليسملاو قيرطلا ٍةبقر عيب :نّيهجو لوتحت ةلأسملاو
 .لييستلاو

 نأل ؛مولعم قيرطلا نأ :نيتلأسملا نيب قرفلا ةجوف : لوألا ناك نإف

 .كلذ ريغو لمحلاو بوكرلا يف «ليفلاب يأ )١(

 .لوألا :مضلاب خسُت يفو (۲)



 12 دسافلا عيبلا باب

 . امهنيب عيب الف : ٌمالغ وه اذإف «ةيراج عاب نمو

 اه رد فردي ل نأ لره للا اما ون مولع اه ع ار

IEE 

 .ناتياور رورملا قح عيب يفف :يناثلا ناك نإو

 رورملا قَح نأ :لييستلا قح نيبو هنيب :امهادحإ ىلع قرفلا ةجوو

 .قيرطلا وهو «مولعم لَحَمب هقلعتل ؛مولعم

 .يّلَعَتلا ىح ريظن وهف :حطسلا ىلع ليسملا امأ

 هلم ةلاهجلا ؟ لوهجمف :نفرألا لف

 :نيتياورلا ئدحإ ىلع يّلعتلا ىح نيبو ءرورملا ىح نيب قرفلا جوو
 .عفانملا ةبشأف «ءانبلا وهو «ىقبَت ال ٍنْيعب قّلعتي يّلعتلا ىح نأ

 .نايعألا هّبشأف «ضرألا وهو «ئقبت ِنْيعب قّلعتي :رورملا قح امأ
 .(امهنيب عيب الف :مالغ وه ا ةيراخ عاب نمو) :لاق

 .رّيخّتَيو «عيبلا دقعني ثيح :ةجْعَن وه اذإف ءًاشْبَك عاب اذإ ام فالخب
 .حاكنلا يف هانركذ يذلا لصألا ىلع ينبني قرفلاو

 :اتعمتجا اذإ ةيمستلا عم ةراشإلا نأ :هللا همحر ٍدمحمل

 ."همادعنال ؛لطبيو «ئمسملاب ٌدقعلا ّقّلعتي : سنجلا يِفِلَتْم يفف

 .هئافتناب :خسُت يفو )١(



 دسافلا عيبلا باب كلا

2 ۶ 03 

 نم اهعاب مث ءاهضّبقف .ةئيسن وأ ٍةَلاح «مهرد يفلأب ةيراج ئرتشا نّمو
 . يناثلا عيبلا زوجي ال : لوألا َنمثلا قني نأ لبق مهرد ةئامسمخب عئابلا

 ؛رّيختيو «هدوجول كفر « هيلإ راشملاب قّلعتي : سنجلا يولجتم يفو

 .بتاك وه اذإف ٌناّبخ هنأ ىلع ًادبع ئرتشا نمک «فصولا تاوفل

 .ضارغألا يف توافتلل ؛ناسنج :مدآ ينب نم ئثنألاو ٌرَكَذلا :انتلاسم يفو

 نود ءاذه يف ربتعملا وهو ءاهيف براقتلل ؛دحاو سنج تالا يفو

 ام لع < "”يِجْينَدْنَرلاو «يراَذولاو «ناسنج :سبدلاو لَخلاك «لصألا

 .امهلصأ ٍداحتا عم «ناسنج :اولاق

 مث ٠ ءاهضَبقف «ةئيسن وأ لاح فلاب ةيراج ئرتشا نمو) :لاق

 عيبلا زوجي ال :لوألا َنمثلا دقني نأ لبق مهرد ٍةئامسمخب عئابلا نم اهعاب

 .(يناثلا

 «ضبقلاب اهيف مَن دق كلملا نأل ؛زوجي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ءاوس.# يغ نمو عئابلا نم ميلا راصن

 .ضرعلاب وأ «ةدايزلاب وأ «لوألا نمثلا لثمب عاب ول امك راصو

 دعب ةئامتسب تعاب دقو «ةأرملا كلتل اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق :انلو
 ۰ :ةئامنامثب ترتشا ام

 نم «ةئدنز :ىلإ بوسنم بوثو «دنقرمسب «راّذو :ةيرق ىلإ بوسنم بوث )١(
 ۲٠۳/٠۰. ةيانبلا .ئراخب تابصق رهشأ

 .۲۳۰/۲ بذهملا (۲)



 ۸۱ دسافلا عيبلا باب

 نأ لبق عئابلا نم اهعم ئرخأو اهعاب مث .ةئامسمخب ةيراج ئرتشا نمو

 لّطبَيو «عئابلا نم اهرّتشَي مل يتلا يف ٌرئاج عيبلاف : ٍةئامسمخب َنمشلا هدقني
 . ئرخألا يف

 هَّجَح لطبأ ئلاعت هللا نأ مقرأ نب ديز يغلب :تيركشاو رش اما

 .""2بّثَي مل نإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم هداهجو

 تعقوو «عيبملا هيلإ لصَو اذإف «هنامض يف لخدي مل َنمثلا نألو

 .ضّوع الب كلذو «مهرد ةئامسمخ لْضَف هل يقب :ةصاقملا

 .ةسناجملا دنع ٌرِهظَي امنإ لضفلا نأل ؛ضْرَعلاب عاب اذإ ام فالخب

 عئابلا نم اهعم ئرخأو اهعاب مث «ةئامسمخب ةيراج ئرتشا نّمو) :لاق
 «عئابلا نم اهرَدشَي مل يتلا يف ئاج عيبلاف :ةئامسمخب َنمشلا هدقني نأ لبق
 مل يتلا ةلباقمب نمثلا "”ضعب لعجَي نأ دب ال هنأل ؛(ئرخألا يف لّطبَيو

 ملو ءاندنع ساف وهو «عاب امم لقأب ئرخألل ًايرتشم نوکیف «هنم اهرتشي
 .اهتبحاص يف ىنعملا اذه دجوي

 هنأل وأ «هيف ًادّهّتجم هنوكل ؛اهيف ٌفيعض هنأل ؛ُداسفلا عيشي الو

 .ةصاقملا وأ «نمثلا ماسقناب ٌرِهظَي هنأل ؛ةىراط هنأل وأ ءابرلا ةهبش رابتعاب

 .اهريغ ىلإ يرسي الف

 )١( فسوي يبأل راثآلا )۸٤۳(« قازرلا دبع فنصم )١5411(.

 .ضعب لَعِجُي :لوهجملل ينبملاب خست يف ةلمجلا هذه تطبضو (؟)



AYدسافلا عيبلا باب  

 فر لك ناکم هنع حَرطَيف هرب هزي نأ ئلع ًاتيَر ئرتشا نّمو
 .ادساف وهف :ًالطر َنيسمخ

SS ا 

 لاقف «لاطرأ ةرشع وهو «فرظلا د رف قز يف امس ئرتشا نمو
 . يرتشملا لوق لوقلاف : لاطرأ ةسمخ وهو ءاذه ريغ قلا : ر عئابلا

 يبأ دنع زاج : لعفف ءاهئارش وأ اع

 . ملسملا ئلع زوجي ال : الاقو « هللا همحر ةفينح

 لك َناكم هنع حرطيف « هِفرَظب هزي نأ لع اَز ئرتشا نمو) :لاق

 .لساف وهف :ًالطر َنيسمخ يقْرَظ

 لوألا طرشلا نأل ؛(زاج :يفرظلا نزوب هنع ّحَّرطَي نأ الع ئرتشا ولو

 .هيضتقي يناثلاو «دقعلا هيضتقي ال

 «لاطرأ ة Ea رف «قز يف ًانْمَس ئرتشا نمو) :لاق
 .(يرتشملا لوق لوقلاف : :لاطرأ ةسمخ وهو اذه ريغ قزلا :, عئابلا لاقف

 «ضباقلا لوق لوقلاف :ضوبقملا قلا نييعت 7 يف ًافالتخا ربثعا نإ هنأل

 ايما وأ ناك ایم

 «نمثلا يف ٌفالتخا ةقيقحلا يف وهف :نّمّسسلا يف ًافالتخا ربثعا نإو

 .ةدايزلا ركي هنأل ؛يرتشملا لوق لوقلا نوكيف

 دنع زاج :لعفف ءاهئارش وأ «رمخ عيبب ًاينارصن ملسملا َرَمأ اذإو) :لاق

 .(ملسملا ىلع زوجي ال :الاقو « هللا همحر ةفينح يبأ

 .ريزنخلا :فالخلا اذه ئلعو



 AY دسافلا عيبلا باب

 ةمأ وأ «هبتاكي وأ هريدي وأ «ىرتشملا هقتعَي نأ ىلع دبع عاب نمو

 .دساف عيبلاف : اهدِلوتسي نأ ئلع

 .هدليص عيبب هريغ مرحملا ليكوت :اذه ىلعو

 ريغ هيلو داف هيلي أل لكرملا نأ :امهل

 «هسفنب هرّشاب هنأك راصف «لكوملا ىلإ لقتني :ليكولل تبثي ام نألو
 .زوجي الف

 .هتيالوو هتيلهأب ليكولا وه دقاعلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 «مالسإلا ببسب ٌعنتمي الف «"”يمكح ٌرمأ :"”رمآلا ىلإ كلملا "”لاقتناو
 .امهثرو اذإ امك

 ينس :ًاريزتخ ناك نإو ا ناك نإ مث

 .هبتاكي وأ «هربدي وأ «يرتشملا هقِتْعَي نأ ىلع “ادب عاب نمو) :لاق

 ئهن دقو ءطرشو عيب اذه نأل ؛(دساف عيبلاف :اهدلوتسي نأ ىلع ةمأ وأ

 .“طرشو عيب نع ملسو هيلع هللا ئلص يبا

 .هرخآ ىلإ ...ليكولل تبث امك :امهلوق نع باوج اذه )١(

 .كلاملا :خسُت يفو (۲)

 ۲۷۳/٠١. ةيانبلا .يرايتخا ال يربج يأ (۳)

 هيفو 2١58 ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم «(5751) طسوألا مجعملا )٤(

 صيخلتلاو 2/1 ةيارلا بصن 1/۲ ديناسملا عماج « ٤١٠١/۸ ْئلحملا «ةصق

 ١79. ص «مهنع هللا يضر ءاهقفلا ةمئألا فالتخا يف فيرشلا ثيدحلا رثأ» : عفانلا



 .٠ د. و و. و و و و اواو واو اد. هو. واهو و او دو ده وه هاو هه هاه هاهو هه هو ها ده اه اه د« هه ههه

 [: دوقعلا يف طورشلا طباوض]
 ا هانا "ضني وش رك” لا نأ ف بهذملا ةلمج مث

 .طرشلا نودب هتوبثل ؛دقعلا دسفي ال :يرتشملل كلملا

 دوقعملل وأ «نّيدقاعتملا ٍدحأل ةعفنم هيفو «لقعلا هيضتقي ال طرش لکو
 دبعلا يرتشملا عيبي ال نأ طرشك «هدسفي :قاقحتسالا لهأ نم وهو «هيلع

 .ابرلا ىلإ يّدؤيف «ضوعلا نع ةيراع ةدايز هيف نأل ؛عيبملا
 نأ الإ .هدوصقم نع دقعلا ىرعَيف «"”ةعزانملا هببسب عقت هنأل وأ

 .سايقلا ىلع ضاق َفْرعلا نأل ؛ًافراعتم نوكي

 وهو ع” ”هدسفي ال :بحأل هيف ةعفنم الو دقعلا هيضتقي ال ناك ولو

 هنأل ؛ةعيبملا ةبادلا يرتشملا عيبي ال نأ طرشك «بهذملا نم ٌرهاظلا

 .ةعزانملا ىلإ الو ءابرلا ىلإ يّدؤي الف «ةبلاطملا تمدعنا

 هتيضق نأل ؛دقعلا اهيضتقي ال طورشلا هذه نإ :لوقنف ءاذه تبث اذإ

 «كلذ يضتقي طرشلاو ءًامتح مازلإلا ال «رييختلاو فرصتلا يف قالطإلا

 .هيلع دوقعملل ةعفنم هيفو

 .طرشلا يف يأ )١(

 .هيلع دوقعملاو يرتشملا نيب يأ (۲)

 ۲۸۲/٠١. ةيانبلا .دقعلا حصيو «طرشلا وغليو (۳)



 ٠ هه و و هو و واو و و واو هه. هو و و هاه ده هه هه و. هي هى هه هو و هه وه هم هواه QO ههه

 عيب ىلع هّسيقيو «قتعلا يف انفلاخي ناك نإو هللا همحر ""يعفاشلاو ت و 0
 د جک

 اتركك ام لغ خلاف 2 ةت كلا
 تو 3 و 2 8 ۶

 . "هيف طرتشي نأ ال «هقتعي هنأ ملعي نمم عابي نأ :ةمسن عيبلا ريسفتو

 بجي ئتح «عيبلا حص :قتعلا طرشب هارتشا ام دعب يرتشملا هقتعأ ولف

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع نمثلا هيلع
 ءادساف عقو دق عيبلا نأل ؛ةميقلا هيلع بجت ئتح ءادساف ئقبي :الاقو 4 4 4 و ۶

 .رخآ هجوب فلت اذإ امك ًازئاج بلقني الف
 و و وي, << هم 5 58 35

 مثالي ال :هتاذ ثيح نم قتعلا طرش نأ :هللا همحر ةهينح يبألو

 0 و 5 2

 ؛كليلل هلم هنأل ؛ همئالي :همكح ثيح نم نكلو «هانركذ ام ىلع «دقعلا

8 3 1 25 

 .ررقتي :هئاهتناب ءيشلاو

 رخآ هجو نم فلت اذإف «بيعلا ناصقنب عوجرلا قتعلا عنمي ال اذهلو
3 0 2 

 .داسفلا ٌررقتيف «ةمءالملا ققحتت مل
 دا و 03 7 1

 ناكف «زاوجلا بناج حجرتيف «ةمءالملا تققحت :قتعلا دجو اذإو
 ص 5 2 و

 .افوقوم كلذ لبق لاحلا

 قيقرلا عيب يف نأ ٠٠١/4 زيجولا حرش زيزعلا نع ۲۸۳/٠١ ةيانبلا يف لقن ١(

 .نالوق :قتعلا طرشب

 ۲۸۳/٠١. ةيانبلا .قتعلل ًاضّرعم :ئنعم ىلع «لاح (؟)

 .عيبلا يف قتعلا طرتشي نأ ال يأ (۳)



A1دسافلا عيبلا باب  

 اهتكسي نأ ئلع ًاراد وأ ءأرهش عئابلا هملختسُي نأ ئلع ًادبع عاب ول كلذكو

 ع ءًامهرد يرتشملا هضرقُي نأ ىلع وأ (ةفولعم ةدم

iبا ايلا ب ١ ر و  
 .دساف عيبلاف : رهشلا سأر ئلإ اهَملسي ال نأ ىلع انيع عاب نمو

 لغ ازاكتوأ راروخ حالا عجب دا عادم ه1 يب تالاكرر :لاق

 نأ ئلع وأ ءًامهرد يرتشملا هضرقي ي نأ ىلع وأ «"”ةمولعم ةدم اهئكسَي نأ
 .نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو (لقعلا هيضئقي ال طرش هنأل ؛ (ةيده هل يراه

 . "فاسو عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو

 ةراجإ نوكي :نمثلا نم ءيش امهُلباقُي ئنكسلاو ةمدخلا تناك ول هنألو
 .عيب يف ةراعإ نوكي :امهُلباقي ال ناك ولو «عيب يف

 .””ةقفص يف نيتقفص نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ئهن دقو

 ؛(دساف عيبلاف :رهشلا سأر ىلإ اهَمَلسُي ال نأ لع ًانيع عاب نمو) :لاق

 لجألا نأل اذهو «ًادساف ًاطرَش نوكيف «لطاب نيعلا عيبملا يف لجألا نأل

 .نايعألا نود «نويدلاب َقيِلّيف ءاهيفرت عرش

 .اهريغو ه۰ ٠۳ ةخسن يف تبثم د عوام هلم :هلوق )١(

 2717/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «تاقث ل «(۳۷۸۳) دمحأ دنسم (۲)

 رينملا ردبلا رظنيو )٠١617(2 نابح نبا حيحص )5!١(« ةميزخ نبا حيحص

 7١/85. ةيارلا بصن ©« 5

 نابح نبا حيحص ۱۷١(« ةميزخ نبا حيحص «(۳۷۸۳) دمحأ دنسم (۳)

 بصن «هححصو «(۱۲۳۱) يذمرتلا ننس يف :عيب يف نيتعيب نع :ظفلبو «23067)

 .نهرلا يف يتأيسو « 5457/١ رينملا ردبلا ٠۲٠/٤ ةيارلا



 AV دسافلا عيبلا باب

 .لساف عيبلاف : اهّلُمَح الإ ةيراج ئرتشا نّمو

 .(دساف عيبلاف :اهّلْمَح الإ ةيراج ئرتشا نّمو) :لاق

 .دقعلا نم هؤانثتسا حصي ال :دقعلاب هٌدارفإ حصي ال ام نأ :لصألاو

 هب هلاصتال ؛ناويحلا يفارطأ ةلزنمب هنأل اذهو «ليبقلا اذه نم لْمَحلاو

 «بّجوملا فالخ لع ُنوكي "”ءانثتسالاف «"اهرانتي لصألا ميو قل

 دب لن A اع رض ١ تفر ولت

 طورشلاب لطبت اهنأل ؛ عيبلا ةلزنمب :نهرلاو «ةراجإلاو «ةباتكلاو

 .اهنم دقعلا بلص يف ٌُنّكمتي ام :ةباتكلا يف دسفملا نأ ريغ «ةدسافلا

 لْطِبَت ال :دمعلا مد نع ٌحلصلاو «ٌعلخلاو «حاكنلاو ءةقدصلاو «ةبهلاو

 طورشلاب لطب ال دوقعلا هذه نأل ؛ءانثتسالا لطبيب لب ءلْمَحلا ءانثتساب
 .ةدسافلا

 لمحلا نوكي تح «ءانثتسالا حصي نكل «هب لطبت ال ةيصولا اذكو
 اميف يرجي ثاريملاو ءشاريملا تأ ةيصولا نأل ؛ةيضو ةيراجلاو ءًاثاريم

 .نطبلا يف

 .اهيف يرجي ال ثاريملا نأل ؛اهتمدخ ىنثتسا اذإ ام فالخب

 يفو «فارطألا لوانتي يأ :اهلوانتي :خسُت يفو «لْمَحلاو مالا لوانتي يأ )١(

 ۲۸۸/٠١. ةيانبلا يف ينيعلا هّلك اذه نيب .لمحلا يأ : هلوانتي :ئرخأ خست

 .بجوملا فالخ ىلع نوكي ءانثتسالاف :كلذك ناك اذإف يأ (۲)



AAدسافلا عيبلا باب  

 عيبلاف : اق وأ ًاصيمق هطيخّيو «عئابلا هعَطقَي نأ ئلع ًابوث ئرتشا نّمو
 .دساف

 .دساف عيبلاف : هكرشي وأ «عئابلا هوذحي نأ ئلع ًالْعَن ئرتش ڈا نمو

 . روحي : ناسحتسالا يفو : هنع هللا يضر لاق

 مل اذإ .دوهيلا رطفو «ئراصنلا موصو «ناجرهولاو ءرورْيَنلا ىلإ عيبلاو
 دساف : كلذ ناعيابتملا فرعي

 :ءاَبق وأ ًاصيمق هطيخّيو «عئابلا هعَّطقَي نأ ىلع ًابوث ئرتشا نّمو) :لاق
 و 2 3

 .نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو «لقعلا هيضتقي ال طش هنأل ؛(دساف عيبلاف

 رم ام ىلع «ةقفص يف ةقفص ٌريصي هنألو

 عيبلاف :هکرشي وأ «مئابلا "'هوُذحَي نأ ئلع “الْعَت ئرتشا نّمو) :لاق
 .دساف

 .اًنيب ام ههجوو «سايقلا باوج :هَّرَكَذ ام :(هنع هللا يضر لاق

 «بوثلا ْغّبصك راصف «هيف لماعتلل ؛(زوجي :ناسحتسالا يفو)

 .عانصتسالا انزوج لياعتللو

 رطفو «ئراصنلا ٍموصو «ناجرهملاو وردا ىلإ عيبلاو) : لاق

 ةيضفم يهو ءلجألا ةلاهجل ؛(دساف :كلذ ناعيابتملا فرعي مل اذإ «دوهيلا

 .ةسكامملا ىلع اهئانتبال ؛ عيبلا يف ةعزانملا ىلإ

 هيلإ لوؤي امب ءىشلل ةيمست ؛دلجلا :لعنلاب دارأ )١(

 يتلا لعنلا رويس يأ كارشلا عضو وه :كيرشتلاو ءرخآلل ًايواسم هلعجي يأ (۲)

 571 00 اجو لغ نرك



 ۸۹ دسافلا عيبلا باب

 «ساّيدلاو ءداصحلا ىلإ كلذكو «جاحلا موُدُق ىلإ عيبلا وجي الو

 .زاّرجلاو ,يفاطقلاو

 .زاج : تاقوألا هذه ىلإ لفك ولو

 رطف ىلإ ليجأتلا ناك وأ ءامهدنع ًامولعم هنوكل ؛هنافرعي اناك اذإ الإ

 «"ءايألاب ةمولعم مهموص ةا نأل ؛ مهموص يف اوعرش ام دعب ئراصنلا

 .هيف ةلاهج الف

 ءداصحلا ىلإ كلذكو ءّجاحلا موُدُق ىلإ عيبلا زوجي الو) :لاق

 .رخأتتو مدقتت اهنأل ؛("”زاّرِجلاو ءيفاّطقلاو «سايدلاو
 فسر 7 7 5 1 058

 يف ةلمحتم ةريسيلا ةلاهجلا نأل ؛(زاج :تاقوألا هذه ىلإ لفك ولو)

 ئلاغت هللا ىضر ةباحصلا فالتخال ؛ةكردتسم ةريسي ةلاهجلا هذهو «ةلافكلا
 MD) ا 5

 ." اهيف مهنع

 «نيدلا لصأ يف ةلاهجلا لمتحت اهنأ ئري الأ ؛لصألا مولعم هنألو 2 ا 2 هع رول قرح 3 .

 .ئلوأ :فصولا يفف ءننالف ىلع كل ؟”باذ امب لفك نأب

 .١٠١/5954ةيانبلا .ًاموي نوسمخ يهو (۱)

 .رعشلاو عرزلاو لخنلاو فوصلا عْطَق :وه زازجلاو ءاهرسكو ميجلا حتفب (۲)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح

 هللا يضر ةباحصلا ةماع نع ساف اهيلإ عيبلا ينعي «ةروكذملا لاجآلا يف يأ (*)

 596/1١١. ةيانبلا .ءاطعلا ىلإ زاوجلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو «مهنع

 ...باذ امب لفكت :خسُت يفو «بجو امب يأ )٤(



 دسافلا عيبلا باب ۹۰

 ذخأي نأ لبق لجألا طاقسإب ايضارت مث ءلاجآلا هذه ئلإ عاب ولو

 .ًاضيأ عيبلا زاج : جاحلا موق لبقو «ساّيدلاو داصحلا يف سانلا

 .هفضَو يف اذكف «نمثلا لصأ يف اهّلوتحي ال "”هنإف :عيبلا فالخب

 ثيح «تاقوألا هذه ىلإ مثلا لجأ مث ءًاقلطم عاب اذإ ام فالخب

 ةلزنمب «ةلمحتم هيف ةلاهجلا هذهو ءنّْيَدلا يف ليجأت اذه نأل ؛زاج

 .دسافلا طرشلاب لطب هنأل ؛دقعلا لصأ يف هطارتشا كلذك الو «ةلافكلا

 نأ لبق لجألا طاقسإب ايضارت مث «لاجآلا هذه ىلإ عاب ولو) :لاق
 .(ًاضيأ عيبلا زاج :جاحلا موُدق لبقو «سايدلاو ٍداصَحلا يف سانلا دخأي

 «ًازئاج بلقني الف ءًادساف عفو هنأل ؛ٌروجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .لجأ ل حاكنلا يف لجألا طاقسإك راصو

 يف ةلاهجلا هذهو «هررقت لبق عفترا دقو «ةعزانملل داسفلا نأ :انلو
 .هطاقسإ نكميف «دقعلا بلص يف ال ءرئئاز طش

 نأل ؛دئازلا مهردلا اطقسأ مث «نيمهردلاب مهردلا عاب اذإ ام فالخب

 .دقعلا بلص يف داسفلا

 .حاكنلا ٍدقع ريغ ٌرَخآ دقع وهو «ةعتم هنأل ؛ لجأ ىلإ حاكنلا فالخبو

 :لجألا هل نم نأل ؛"اقافو جرح :ايضارت مث :«"”باتكلا» يف لوقو

 .اهنإف :خسُن يفو )١(

 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .قافتالا ليبس ئلع يأ (۳)



 ۹۱ دسافلا عيبلا باب

 ا 507 مک و رر 2

 .امهيف عيبلا لطب : ٍةتيمو ٍةيكذ ٍةاش وأ «دبعو رح نيب عَمج نمو
 مر ۴ 05 3 رس رس ر 5

 يف عيبلا حص :هريغ دبعو هدبع نيب وأ ءربدمو دبع نيب عمج نإو
 . نمثلا نم هتصحب دبعلا

 قع ا د

 عيبلا لطب : ةتيمو ةد قاش وأ «دبعو رع نيب عمج نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «(امهيف
2 _ ِ 

 ةاشلاو «دبعلا يف عيبلا زاج :انمث امهنم دحاو لكل ئمس نإ :الاقو

 .ةّيكذلا

 ص :هريغ ٍدبعو هدبع نيب وأ «رېدمو دبع نيب عمج نإو) : لاق

 .ةثالثلا انئاملع دنع «(نمثلا نم هتصحب دبعلا يف عيبلا

 .امهيف عيبلا سف :هللا همحر رفز لاقو

 .ةتيملاك : "ادماع ةيمستلا ٌكورتمو

 .ربدملاك :دلولا مأو «ثبتاكملاو
 2 و ٠

 .لكلا ئلإ ةفاضإلاب ةّيفتنم عيبلا ةيلحم ْذِإ «لوألا لصفلاب ٌرابتعالا :هل

 .زاج :خسُت يفو )١(

 ةيمستلا كورتم عم ةيكذلا ٌمّض اذإ :وهو هللا همحر فّئصملا نم عيرفت اذه (۲)

 نأ حئابذلا باتك يف هُتَقَّلَع اميف يتأيسو :تلق 00/٠١. ةيانبلا .عيبلا لطبي :ًادمع
 نأ نيح يف «كلذ رّهشو «ةيمستلا كورتم ةمرحب فسوي يبأ لوق دمتعا ةيادهلا بحاص

 .هّينتيلف هللا همحر يعفاشلا لوقك «ةيمستلا كورتم زاوج وه دمحمو ةفينح يبأ لوق



 هو د. اى. و .٠ ا. واوا و هو ين ده. هو اه وأو هه واه اه واه هه هج وه وه يه هو واو وهوه هي هى هه ىو ههه

 نيب عَمَج نمك ءْنِقلا ىلإ ئّدعتي الف ءدسفملا ردقب داسفلا نأ :امهلو

 .حاكنلا يف هتخأو ةيبنجألا

 .لوهجم هنأل ؛امهنم دحاو لك َنمث مسي مل اذإ ام فالخب

 لخدي ال رحلا نأ : :نيلصفلا نيب قرفلا وهو «هللا همحر ةفينح يبألو
 يف لوبقلا ناكف «ةدحاو ٌةَقْفَص عيبلاو «لامي سيل هنأل ؛ًالصأ دقعلا تحت

 ال هنأل ؛حاكنلا فالخب ءٌدساف طر ادعو دلا يف عيبلل ًاطرش حلا

 ةا ولا لكي

 مايقل ؛ردقعلا تحت اولخد دقو «ةفوقوم :''”'ءالؤه يف عيبلا امأو

 يف «هاضرب :بّتاكملا يفو «هتزاجإب ريغلا دبع يف "ذفني اذهلو «ةيلاملا
 .يضاقلا ءاضقب :رّبدملا يفو «حصألا

 نأ الإ «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع دلولا ٌمَأ يف اذكو

 ناكف «عيبلا اور مهسفنأ مهقاقحتساب :ءالؤهو «عيبملا هقاقحتساب :كلاملا

 .ضبقلا لبق امهدحأ َكَّلَمو «نْيدبع ئرتشا اذإ امك ءءاقبلا ىلإ ةراشإ اذه

 «ءادتبا ةصحلاب ًاعيب الو «عيبملا ريغ يف لوبقلا طر نوكي ال اذهو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «هيف رلحاو لك نمث نایب طرتشُي ي ال اذهلو

 RR ا ميد

 .«ريغلا دبعو ءدلولا مأو «بتاكملاو «ربدملا يأ (۱)

 .دقعني :خسُت يفو )۲)



 لصف

 دسافلا عيبلا ماكحأ يف

 راقعلا يفو اب رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضب اذإو

 هتمبق رق هْتمْرَلو ءعيبملا كلم : لا امهم خاو لك «ناضوع

 دسافلا عيبلا ماكحأ يف

 يفو «عئابلا رمأب ٍدسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضب اذإو) :لاق

 .(هتمیق هتمزلو «عيبملا كلم : ا «ناضوع ٍدقعلا

 الف رطح نال 4ةف إو هكلمي ال هللا ةمعر "فاشل لاق

 .كلملا ٌةمعن هب لان

 لبق هديفي ال اذهلو ءامهنيب ٌداضتلل ؛ةيعورشملل سَ يهنلا نألو

 .مهاردلاب رمخلا عاب وأ «ةتيملاب عاب اذإ امك راصو «ضبقلا

 لوقلا و هل نإ افاضم هلهأا نم ردص عيبلا نكر نأ :انلو

 .ةيلحملاو ةيلهألا يف ءافخ الو «هداقعناب

 .هماكحأ يف لصف :خسُت يفو )١(
 . "1۷/0 ريبكلا يواحلا )۲(



 دسافلا عيبلا ماكحأ يف ٤

 ٠.69 0606. ه و د. ىو ا. واه ه وأو هو هو اه و ده و واهو ده هه هه واو ها GS هلو هي واه GC هه ¢ ®

 ."”ةالكلا هيفو «لاملاب لاملا ةلدابم :هئكرو

 عيبلا سفتف ءَروصتلا هئاضتقال ؛”'اندنع ةيعورشملا ُررقي يهنلاو

 عيبلا يف امك «هرواجُي ام :روظحملا امنإو «كلملا ةمعن لانث هبو «ٌعورشم

 ."”ءادنلا تقو

 ٍداسفلا ريرقت ىلإ يدؤي ال يك :ضبقلا لبق كلملا تبثي ال ا

 .ىلوأ ةبلاطملا نع عانتمالابف «دادرتسالاب عفرلا بجاو وه ذإ «رواجملا

 هذاضتعا طرتشيف «حيبقلاب هنارتقا ناكمل ؛ْفْعَض دق ببسلا نألو

 .ةبهلا ةلزنمب ءمكحلا ةدافإ يف ضبقلاب
 و

 .( 7 هكرلا مدعناف «لامب تسيل ةتيملاو

 “انج دقف :انمكم رمخلا ناك ولو

 «لاملاب لاملا ةلدابم عيبلا نكر نأب انمَّلس :لاقُي نأب ردقم لاؤس باوج اذه (۱)
 دجو اذإ اميف انمالك ينعي مالكلا هيفو :هلوقب باجأف .ٌدوجوم هنإ :تلق مل نكلو

 ٠٠٠/٠١ ةيانبلا .ةدسافلا عويبلا عيمج يف ٌدوجوم نكرلا نأل ؛نكرلا

 .يهنلاو :لاقف «ةيعورشملا نع ًاعنام يهنلا نوكي دق :لاقي امع باوج اذه (؟)

 .ةعمجلا ةالص ءادن يأ (*)

 نأ :هريرقتو «ةتيملاب عيبلا ىلع هيف عزانتملا مصخلا سايق نع باوج اذه (5)
 .هنكر تاوفل ؟عيبلا هيف زوجي ال :لامب سيل امو «لامب تسيل ةتيملا

 ٠۷/٠١. ةيانبلا .دسافلا عيبلا لئاوأ يف هجّرخ دقو ءمصخلا مالكل باوج (4)



 40 دسافلا عيبلا ماكحأ يف

 ٠ م6٠09. . و مو ع. و ا. ىو و اواو د ه ده هه و وأو هو هه هو و و ولو هه و او واو هه. هاه هاه هه

 7 و ر 2 ےک

 حلصت يهو «ةميقلا وه بجاولا :رمخلا يف نأ وهو وعدا ءيشو

 ئفتكي هنأ الإ «"”رهاظلا وهو «عئابلا نذإب ضبقلا نوكي نأ "”طرَش مث

 نأل ؛حيحصلا وه ءًاناسحتسا ؛دقعلا سلجم يف هضبق اذإ امك «ةلالد هب
 :ههْني ملو «قارتفالا لبق هترضحب هّضَبق اذإف «ضبقلا ىلع هنم طيلست عيبلا ه6 8 4 5 1 8 4

 .قباسلا طيلستلا مكحب ناك

 .ًاناسحتسا ؛حصي :دقعلا سلجم يف «ةبهلا يف ضبقلا اذكو
00 , : 1 2 0 

 ققحتيل :لام امهنم ٍدحاو لك ء«ناضوع دقعلا يف نوكي نأ '”طرَشو

 ءمدلاو «ةتيملاب عيبا هيلع جَرْخَيَف «لاملاب لاملا ةلدابم وهو «عيبلا نكر

 .نمثلا يفن عم عيبلاو «2”حيّرلاو لاو

 همزليف :لاثمألا تاوذ يف امأف «مّيقلا تاوذ يف :هّتميق هْنمزل :هلوقو
Fg2 0 ر اف 02 و  

 لثملا نأل اذهو «بْصَعلا هباشف «ضبقلاب هسفنب نومضم هنأل ؛لثيلا
 ٤ و 95 2

 .ىنعم لثملا نم لدعأ ىنعمو ةروص

 .رخآ ليلد يأ (۱)
 يرودقلا :ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح يفو 707/٠١. ةيانبلا .يرودقلا مامإلا يأ ()

 .هللا امهمحر دمحم وأ

 .ةياورلا رهاظ يأ (۳)

 ۳٠۸/٠٠١. ةيانبلا .طرتشيو :خسن يفو .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ ()

 .اذك ناكم نم بهت يتلا يلامشلا حيرلاب ءيشلا اذه تعب :لاق نأب (0)



 دسافلا عيبلا ماكحأ يف ۹٦

 .هخسف نيدقاعتملا نم ٍدحاو لكلو

 . دادرتسالا ىح طقَسو «هعيب ذل : ضبقلا دعب ىرتشملا هعاب نإف

 ۶ ت 58 و

 .داسفلل اعفر ؛(هخسف نيدقاعتملا نم ٍدحاو لكلو) :لاق

 .هنم ًاعانتما خسفلا نوكيف «همكح ْدِقُي مل هنأل ؛ٌرهاظ ضبقلا لبق اذهو

 .هتوقل ؛دقعلا بلص ىف داسفلا ناك اذإ ضبقلا دعب اذكو

 ؛ هيلع. نم نود كلذ طرقلا هل نملف :نئاز طرب داسفلا ناك نإو
 .طرشلا هل نم َقَح يف ةاضارملا ققحتت مل هنأ الإ .دقعلا ةوقل

 «ضبقلاب هَكَلَم الا دف : ضبقلا دعب يرتشملا هعاب نإف) :لاق

 .هيف فّرصتلا كَلمف
 © لإ * 4 عم 7 #2 4

 ا لو ١ ضقنو « يناثلاب دبعلا قح قلعتل ؛(دادرتسالا قح طقسو)

 .هتجاحل ؛ٌمدقم ٍدبعلا قحو «عرشلا ّقَحِل

 ‹«هِفصوو هلصأب عورشم يناثلاو .هفصو نود ءهلصأب ٌعورشم لوألا نألو

e 
 عا 4 )( .

 ت 04 7 2

 امهنم ٍدحاو لك نأل ؛ةعوفشملا رادلا ىف ا فرصت فالخب

 .عيفشلا نم رطيلستب :لصح امو ةعورشملا نف انوي هديعلا قع

 .لوألا عيبلا يأ )١(

 نأل يأ «يرتشملا عيب دعب عئابلا دادرتسا قح طوقس ىلع ثلاث ليلد اذه (؟)

 .لصح عيبلا



 ۹۷ دسافلا عيبلا ماكحأ يف

 وأ ‹ هعاب وأ ‹هقتعأو هَّضْبقف ءريزنخ وأ رمخب ًادبع ئرتش ا نمو

 . ةميقلا هيلعو .ٌرئاج وهف : ةو ‹هبهو

 نمثلا دري ىتح عيبملا ذخأي نأ دسافلا عيبلا يف عئ ئابلل سیلو

 .نمشلا يفوتسي تح هب قحا يرتشمل اف : عئابلا تام نإو

 «هعاب وأ «هقتعأو «هضبقف «ريزنخ وأ رمخب ًادبع ئرتش ا نمو) :لاق

 «ضبتقلاب هَكَلَم هنأ اريد اعل ؛ (ةميقلا 55 ءٌرئاج وهف : و ووا

 عطقنا :ةبهلاو عيبلابو ءةميقلا همزلتف :َكَلَه دق قاتعإلابو هئاقّرصت ذفنتف

 رم ام ئلع «دادرتسالا قح
 قح دوعي هنأ الإ ءنامزال امهنأل ؛عيبلا ٌريظن :نهرلاو ةباتكلاو

 .عناملا لاوزل ؛نهرلا كفو «بّتاكملا زجعب دادرتسالا

 .رذع :داسفلا عفرو «راذعألاب خسف اهنأل ؛ةراجإلا فالخب اذهو

 .ًاعانتما ٌدرلا نوكيف «ًائيشف ًائيش دقعنت اهنألو

 قتلا رو نيعت وصلا دار نا انقياتلا عا يح ابل سيلو) :لاق

 ©"”ههرلاك هدب او يفق هب لّباقم عيبملا نأل

 ؛(نمثلا يِفوتسي تح "هب قحأ يرتشملاف :عئابلا تام نإو) :لاق
 .نهارلاك «هتافو دعب هئامرغو هتثرو ئلع اذكف «هتايح يف هيلع "تقي هنأ

 .نهترملاك :خسُت يفو )١(

 .عيبملاب يأ (1)

 .مداقم :خسُت يفو (')



 دسافلا عيبلا ماكحأ يف ۹۸

 ةفينح يبأ دنع اهّتميق هيلعف : يرتشملا اهانبف «ًادساف ًاعيب ًاراد عاب نّمو

 دعب كش مث ««ريغصلا عماجلا» يف هنع هللا همحر بوقعي هاور هللا همحر

 .ةياورلا ىف كلذ
 كارو ا 7 8

 .رادلا درنو « ءانبلا ضقني : الاقو

 و ¢ 2 8
 عيبلا يف نّيعتت اهنأل ؛اهنيعب اهذخأي :ةمئاق نمثلا مهارد تناك نإ مث

 .اًنيب امل ءاهّلثم

 يبأ دنع اهتميق هيلعف :يرتشملا اهانبف ءادساف ًاعيب اراد عاب نَمو) :لاق

 مث فصلا عماجلا» یف هنع هللا همحر ا هاور « هللا همحر ةفينح

 .ةياورلا ىف كلذ دعب كش
 و 4

 راد رو ءءانبلا ضقني :الاقو

 .فالتخالا اذه ىلع :سرَعلاو

 ىلإ هيف جاتحُي ئتح «عئابلا ىح نم فعضأ عيفشلا قَح نأ :امهل
 و8 و 4

 .عئابلا قح فالخب «ريخأتلاب لطبيو ءءاضقلا
 8 وو ر r و

 .ىلوأ امهاوقأف «ءانبلاب لطبي ال نّيقحلا فعضأ مث

 نم .طيلستب لّصَح دقو «ماودلا امهب دّصِقُي امم سْرَعلاو ءانبلا نأ :هلو

 .عيبلاك ٍدادرتسالا ىح عطقنيف «عئابلا ةهج

 ۳٠٤/٠١. ةيانبلا .فسوي وبأ مامإلا يأ يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي يأ )١(

 .159ص (۳)



 ۹۹ دسافلا عيبلا ماكحأ يف

 حبرو « ىرتشملا اهعابف ءاضباقتو ءادساف 7 ةيزاخ ئرتش شا نمو

 .نمثلا يف حبر ام عئابلل ْبْيِطَيو «حبّرلاب قصت : اهيف

 ©”لطبي ال اذهلو ءطيلستلا هنم جوي مل هنأل ؛عيفشلا ىح فالخب
 .هئانبب اذكف «هعيببو يرتشملا ةبهب

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياورلا هذه ظفح يف هللا همحر بوقعي كشو

 نإف «"ةعفشلا باتك يف يفالتخالا ىلع هللا همحر دمحم صن دقو

 .فالتخالا ىلع :"”هتوبثو «ءانبلاب عئابلا قح عاطقنا ىلع ينبم ةعفشلا قح

 «يرتشملا اهعابف ءاّضياقتو ءادساف “ارش ةيراج ئرتشا نَمو) :لاق

 .(نمثلا يف وف حبر ام عئابلل ُبْيِطَيو «حبرلاب قدصت : اهيف حبرو

 يف ثّبخلا ٌنكمتيف ءاهب دقعلا لعتيف نمي امم ةيراجلا نأ : قرفلاو
 يناثلا دقعلا قّلعتي ملف ءدوقعلا يف نانّيعتت ال ريناندلاو مهاردلاو «حبرلا

 .قادصتلا بجي الف «حبرلا يف ثّبخلا نكمتي ملف ٠ ايب

 دنع : ء :كلملا مدعل ثنخلا امأ «كلملا اسف هّببس يذلا ثّبْحلا يف اذهو

 نّيعتي اميف دلقعلا قلعت ؛نيعونلا لمشي هللا امهمحر ولمحمو ةفينح يبأ
31 
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 0 «عيبملا ةمالس هب قلعتت قلعتت هنإ ثيح نم ةه ختي ال اميقو 2 هفيفح

 .نمثلا ٌريدقت

 .ةعفشلا قح يأ )١1(

 .لصألا باتك نم يأ )١(

 .كلذ هجو نايبو «هُتوبثو :هلوق عفرل ١6/٠١ ةيانبلا رظني ()

 .اعيب :خسُن يفو )٤(



 دسافلا عيبلا ماكحأ يف 5

 مل هنأ ىلع اقداصت مث اّيِإ هاضقف الام َرَخآ ئلع ئعدا اذإ كلذكو

 . حبرلا هل بيطي : مهاردلا يف يعدملا حبر دقو «ءيش هيلع نكي

 ةهْبش ىلإ لزنت ةهبشلاو «ةهبش ةقيقحلا بلقنت :كلملا داسف دنعو
 .اهنع لزانلا نود «ةربتعملا يه ةهبشلاو «ةهّبشلا

 ىلع اقداصت مث «هاّيِإ هاضقف «آلام َرَخآ ىلع ئعدا اذإ كلذكو) :لاق
 ؛(حبرلا هل بيطي :مهاردلا ىف ىعدملا حبر دقو ا هيلع نكي مل هنأ

 0 مث م بيلا نأل 0 اه كلملا داسفل 0

 "لمعي الف كولم قحَتسملا لدبو «قداصتلاب
 .ملعأ ئلاعت

 هللاو «نّيعتي ال اميف

 د6 د د د

 )١( ةيانبلا .مهاردلا لدبلاو ءنْيَدلا وه قحتسملاو ءًادساف اكلم ٠١/۳٠۸.

 ) )۲.ثبخلا يأ



 عويبلا نم هركي اميف لصف
 3 شياو 03 1 6 ١

 ىلع مؤّسلا نعو «شجتلا نع مّلسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ْئهنو

 لصف

 عويبلا نم هركي اميف

 نأ وهو «(شَجَّنلا نع مّلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ئهنو) :لاق

 .هريغ بغريل ؛ءارشلا ديري الو «نمثلا يف ديزي

 .«اوشجانت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .(هريغ مس ىلع مْوّسلا نعو) :لاق

 الو ءهيخأ موسس ىلع لجرلا ٌماتسَي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ."”هيخأ ةبطخ ئلع ُبّطْخَي
 .ًارارضإو «ًاشاحيإ كلذ يف نالو

 )١( يراخبلا حيحص )۲۱٤١(« ملسم حيحص )1511. ٠١١١(.

 جات يفو 2191/15 يرابلا حتف ةمدقم يف امك «ميجلا نوكسب :شّجّنلاو

 .حتفلاو نوكسلاب ئوري :(شجن) برغملا يفو «ةغل :حتفلابو :لاق (شجن) سورعلا

 :مسالاو ءلَتَق :باب نم ءاْشْجَت لجرلا شَّجَن :«شجن) رينملا حابصملا يفو
 ها .نيتحتفب :شجّتلا

 )١1517(. ملسم حيحص (۲)



a!عويبلا نم هركي اميف 1  

 .ةعمحلا ناذأ دنع عيبلاو .يدابلل رضاحلا عيب نعو «بّلجلا يقلب نعو

 مل اذإ امأ «ةمواسملا يف نمث غلبم ىلع نادقاعتملا ئضارت اذإ اذهو

 .هركذن ام لع «هب سأب الو ديزي نم عيب وهف :رخآلا ئلإ امهدحأ نكر

 ."”اضيأ حاكنلا يف يهنلا لوحَم :"”هانركذ امو

 .دلبلا لهأب ٌرضُي ناك اذإ اذهو «(بّلَجلا يل نعو) :لاق

 نيدراولا ىلع ّرعسلا سبل اذإ الإ ءهب ساب الف رضي ال ناك نإف

 .ررضلاو ِرّرَغلا نم هيف امل ؛هركي لئتيحف

 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «(يدابلل رضاحلا عيب نعو) :لاق
 “«يدابلل ”ضاحلا عَ

 لهآ نم حيي نأ وهو ءزّوعو طْحَق يف “دلبلا لهأ ناك اذإ اذهو

 .مهب رارضإلا نم هيف اّمِل «يلاغلا نمثلا يف ًاعَمَط ؛وذبلا

 .ررضلا مادعنال ؛هب سأب الف :كلذك نكي مل اذإ امأ

 .(ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاو) :لاق

 .4/ةعمجلا .« ميلا أورَدَو # :ىلاعت هللا لاق

 .نادقاعتملا ئضارت اذإ اذهو :هلوق نم يأ )١(

 الف :نكري مل اذإف «هريغ ةبطخ هركي :بطاخلا ىلإ ةأرملا بلق نكر اذإ ينعي ()

 71/5١". ةيانبلا .هركي

 )١1965١(. ملسم حيحص »)10۸( يراخبلا حيحص (۳)

 .ةدلبلا :خسُت يفو )٤(



 0۴۳ عويبلا نم هركي اميف

2 
 . عيبلا هب لسفَي الو ءهركي كلذ لك

 و سا ےس ت

 . ديزي نم عیبب سأب الو

 ت 2

 ناذألا انركذ دقو «""هوجولا ضعب ىلع يعسلا بجاوب لالخإ هيف مث

 ."”ةالصلا باتك ىف «هيف َربتعملا

 ."”"انركذ اّمِل ؛(هركي كلذ لك) :لاق

 بلص يف ال «رلئاز جراخ ىنعم يف داسفلا نأل ؛(عيبلا هب دسفي الو)

 .ةحصلا طئارش ىف الو «دقعلا

 .انركذ ام هريسفتو «( ديزي نم عيبب سأب الو) :لاق
 نم عيبب “اسلحو ًاحَدَق عاب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هيلإ سام ةجاحلاو «"ءارقفلا عيب هنألو

 انني م مي

 .هب سأب الف :ناعيبيو «نايشمي اناك اذإ امأو ءايعسي ملو ءاًمقوو ادَقع ناب (۱)

 ٠٠٠/٠٠١. ةيانبلا

 .لاوزلا دعب لوألا ناذألا وه ربتعملا نأ حصألاو «ةعمجلا باب يف (۲)

 .ادرفنم اهنم دحاو لك يف لئالدلا نم يأ (۳)

 ٠١۲/٠١. ةياتبلا .سالحأ :هعمج «رامحلا وأ ريعبلا رهظ ىلع حرطُي ءاسك وه (4)

 )٥( يئاسنلا ننس «ٌرسح ثيدح :لاقو (171) يذمرتلا ننس )4008(.

 دقو ء«ه١/9 ةخسن ةيشاح .نمثلا يف ةدايز ىلإ جاتحي ريقفلا عئابلا نأ يأ (0

 871/٠١. ةيانبلا .قاوسألا يف سانلا عيبلا نم عونلا اذه ثراوت
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 لصف

 . امهنيب قرب
 .ًاريغص ٌرَخآلاو ءًاريبك امهدحأ ناك نإ كلذكو

 فلز
 لصف

 نم مَرْحَم مر وذ امهدحأ ‹«نيريغص نيكولمم كلم نمو) :لاق

 .امهنيب قري مل :رخآلا

 .(ًاريغص ٌرخآلاو «ًاريبك امهدحأ ناك نإ كلذكو
 a7 5 و و

 :اهدلوو ٍةدلاو نيب قرف نما :ملسو هيلع هللا یلص هلوق : هيف لصألاو

 0 ةمايقلا موي هيبِحَأ نيبو هنيب هللا قر

 يأ :دارملاو :تلق .هنم رخآ عون :ءاج «لصف :ناونع لدب خسُت يف ءاجو (۱)

 .هوركملا عيبلا نم ٌرخآ عون

 هنأو «ًالقتسم لصفلا اذه لْعَج ببس ىلإ ۳۳۳/٠١ ةيانبلا يف ينيعلا هّبن دقو

 .دوقعملا ريغ ىلإ عجار ىنعمل عيبلا نم عونلا اذه يف ةهاركلا دوعتو «قيرفتلاب قلعتي
 )۲۳٤۹۹(« دمحأ دنسم «بيرغ نسح :لاقو )١055(« يذمرتلا ننس (۲)

 هللا دبع نب ييح مهدانسإ يف» : ١19/7 ريبحلا صيخلتلا يف لاق «(7775) كردتسملا

 ئرخأ قيرط هلو «ةلصتم ريغ يقهيبلا دنع ئرخأ قيرط هلو «هيف فلتخم :يرفاعملا
 .191/7 ةياردلا 2589/5 ةيارلا بصن رظنيو «ها.«51/7 يمرادلا دنع



 0*0 لصف

Sa ®هو اوه. ههه  GOGO GCOS٠.6 ثم 6. ا. ا. ا. و ا. اه اه وأو و ٠و ىو هه هو  

 ا صار

 نْيَمالغ هنع ئلاعت هللا يضر لعل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا بهوو

 .«؟نامالغلا لَعَف ام» :هل لاق مث «َنْيَريغص نّيوخأ

 .امهدحأ تعب :لاقف

 ."0(كرذأ كِرْدأ» :لاقف

 . د5 ر :ئوريو

 يف ناكف .هدهاعتي ٌريبكلاو «ريبكلابو ريغصلاب سنأتسي َريغصلا نألو
 ةمحرملا كرت هيفو «دهاعتلا نم عنملاو «سانئتسالا طق :امهدحأ عيب

 ا ترا دقو( زاكفلا الغ

 رحم هيف لخدي ال ئتح «حاكتلل ةمّرحُملا ةبارقلاب لولعم ملا مث
 .مرحَم ريغ بيرق الو «بيرق ريغ

 درو صنلا نأل ؛امهنيب قيرفتلا زاج ئتح «ناجوزلا هيف لخدي الو
 ريس ميل

 .صنلا دروم ىلع ٌرصَتقيف «سايقلا فالخب

 يف ئرخأ ثيداحأ رظنيو «بيرغ نسح :لاقو )١785(« يذمرتلا ننس )١(

 ١67/7. ةياردلا «70/ 5 ةيارلا بصن يف كلذ

 .هدر «هدر )۲۲٤۹(: هجام نبا ننس ظفل يفو (۲)

 رقويو ءانريغص محري مل نم اّنم سيل» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق يف كلذو (۳)
 ((555) نابح نبا حيحص «بيرغ نسح :لاقو )١97١(« يذمرتلا ننس ««انريبك

 ١١7/١. يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا :هظافلأو هتاياورل رظنيو



Îلصف  

 . دقعلا زاجو «كلذ هل هرك : امهنيب قرف نإف

 .امهنيب قيرفتلاب سب الف : نّيريبك اناك نإو

 .انركذ اّمِل ؛هكلم يف امهعامتجا نم دب الو
 رلحاو عيبب سأب ال :هريغل ٌرَخآلاو «هل نّيريغصلا دحأ ناك ول ئتح
 ا

 ءةيانجلاب امهدحأ عفدك ءهب سأب ال :قيتسم قحب قيرفتلا ناك ولو
 ال «هريغ نع ررضلا عقد :هيلإ ّروظنملا نأل ؛بيعلاب هّدرو «نْيّدلاب هعيبو
 .هب رارضإلا

 .(دقعلا زاجو كلذ هل هِرك :امهنيب قرف نإف) :لاق

 يف ٌروجيو ءدالولا ةبارق يف زوجي ال هنأ :هللا همحر فسوي يآ نعو

 :اهريغ

 كاردإلاب َرمألا نإف ءانيور امِل ؛كلذ عيمج يف زوجي ال هنأ :هنعو

 .دسافلا عيبلا يف الإ نوكي ال :ٌدرلاو

 ةهاركلا امنإو "هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم دص عيبلا نكر نأ :امهلو
 .ماّيِبَسالا ةهارك هباشف «هل رواجم ىنعمل

 .(امهنيب قيرفتلاب سأب الف :نيريبك اناك نإو) :لاق

 ."”صنلا هب درو ام ئنعم يف سيل هنأل

 .هلحم يف هلهأ نم :خسُن يفو )١(

 .هب عرشلا دروام : خسُن يفو )۲(



 .٠ ه6 .٠ هوه واو وأو واو و هه. و ده ا.ه هه ها هاه هاه ده هو ده هو ده وو ها هه هو و هه هه وه هله

 اتناكو «نيرّيسو ةيرام نيب قرف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص دقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «''”نْيتخأ نیما

 د د د د #*

 يف ةميزخ نبالو «(5477) رازبلا دنسمل ۲۸/٤ ةيارلا بصن يف هازع )١(

 ئدهأ ةيردنكسإلا بحاص يطبقلا سقوقملا نأ :اهيفو ءامهريغلو 20787) هحيحص

 هل تدلوو «(ةيرام) يهو «ةدحاو ئرستف «نْيتيراج ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسرل

 «هنع هللا يضر تباث نب ناسحل اهادهأ (نيريس) ئرخألاو «مالسلا هيلع ميهاربإ

 ١/7/,. ريبحلا صيخلتلاو ء۲/٤١٠ ةياردلا رظنيو

 نم ءيش يف سيل هنأ نم ١٠١/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا هيلإ هبن ام امأو *

 «لالدتسالا ناكمو «دهاشلا ناكم وهو «نيتخأ اتناك نْيتيراجلا نأ ُرْكِذ ةقباسلا مهصوصن
 ها .ناتخأ امهنأو «...يدقاولا نع ًالقن «يعالكلل «ءافتكالا باتك يف درو كلذ نأو

 ًاحّرصم 011/١ )٤0۲( (يمثيهلل «ثراحلا ةيغب) ثراحلا دنسم يف ءاج :لوقأف

 «حيحص هدانسإ : 57/7 ةرهملا ةريخلا فاحتإ يف يريصوبلا لاقو «ناتخأ نيتيراجلا نأب

 رازبلا لاجرو ‹طسوألا يف يناربطلاو «رازبلا هاور ٠١١/٤: دئاوزلا عمجم يف لاقو



 ةلاقإلا باب 0۹۸

 ةلاقإلا باب

 .لوألا نمثلا لوب عيبلا يف ةزئاج : ةلاقإلا
OPت ۋو ر و 3 0 -  

 . لوألا نمثلا لثم دريو «لطاب طرشلاف : لقأ وأ «هنم َرثكأ طَرش نإف

 .لوألا نمثلا نم َلقأب ةلاقإلا تزاج : بيع عيبملا يف َثَدَح نإف

 ةلاقإلا باب

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(لوألا | نمشلا ٍلثمب عيبلا يف ذ ةزئاج :ةلاقإلا) :لاق
 ."”(ةمايقلا موي ردح هللا لاقأ : ا :مالسلاو

 .امهتجاحل ًاعفد ؛هَعفر ناکلمّیف ا دقعلا نألو

 نمثلا لثم دريو «لطاب طرشلاف :لقأ وأ «هنم رثكأ "”طّرَش نإف) :لاق
 .لوألا

 .لوألا نمثلا نم لقأب ةلاقإلا تزاج :ابيع عيبملا يف ث ْثَدَح نف

 .دارفإلاب نسلا بنك يف نكل :تلق .عمجلاب .هتارثع :خسُت يفو )١(

 رازبلا دنسم «(0078) نابح نبا هححصو «(7579) قازرلا دبع فنصم (۲)

 هجام نبا ننس «(07570) دواد يبا ننس يف : :ًاملسم لاقأ نم :ظفلبو .( 640

 )٥۰۳۰(. نابح نبا هححصو ,(؟99١5)

 .رثكأ طرش :لوهجملل ينبملاب خسُت يفو ءاطرش :خسُت يفو «عئابلا يأ (۳)

 «ةيناميلس ٤ مقرب ةسيفن ةخسن يف ةححصم ةةتبثم اهلماكب ةلمجلا هذه (4)



 084 ةلاقإلا باب

 قح يف ديدج عيب «نُيدقاعتملا قح يف خسف ةلاقإلا نأ لصألاو س ه2. ر ا ا نك هز

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع امهريغ

 ك 28 أ Ro n هم اا ع
 قح يف ديدج عيب «نيدقاعتملا قح يف خسف ةلاقإلا نأ لصألاو

 و ۶ هَ ا .٠

 ةفينح ىبأ دنع) اذهو «لطبتف :اخسف هلعج َنِكمُي ال نأ الإ «(امهريغ

1 8 2 27 

 :اعيب هلعج نكمي ال نأ الإ «عيب وه :هللا همحر فسوي يبأ دنعو
 ا و 0 ر

 .لطبتف :نكمي ال نأ الإ ءاخسف لعجیف
 د 2 ر 1 > 58

 لعجيف :اخسف هلعج رذعت اذإ الإ خسف وه :هللا همحر دمحم دنعو
 ا د ۶

 .لطبتف :نِكمُي ال نأ الإ ءاعيب

 ىنلقأ :لاقي هنمو «عفرلاو خسفلل :ظفللا نأ : هللا همحر ٍدمحمل

 ومعك ..1(2) وكدا ع
 .هتيضق هيلع رفوتف «یترثع

 يف ٌديدج عيب هنأ ئر الأ ؛عيبلا وهو ِهِلَمَتحُم ىلع لّمحُي :رّذعت اذإو

 .ثلاث قح

 وه اذهو «يضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم هنأ :هللا همحر فسوي يبألو
 NE Ce رسل DE «عيبلا لح

 .عيبلا ماكحأ هذهو

 ًابيرق يتأيسو ٤۳٤ص يدتبملا ةيادب يف كلذكو ءًاضيأ ةسيفنلا ءه78١٠ ةخسنو

 .اهليلعت ةيادهلا يف
 ٤١/٠١". ةيانبلا .ظفللا يأ )١(



 ةلاقإلا باب 01۰

 ه و و د. و هو و او ده. هو دعاه هاه اه ده اه هه هه هاه اه ده ده هاهو هاه ا ه هاه هه هاه اه هاه ا ه هه هه

 ءانلق امك «خسفلاو عفرلا نع يب ظفللا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 ءادتب ا "”لوتحت الو «ةيقيقحلا اهتايضتقم يف رظافلألا لامعإ :لصألاو
 قس ا قب ”هدض هنأل ؛هرّذعت دنع هيلع لمحي راقعل

 .نالطبلا نّيعتف

 مكح لثم اهب تبثي “اهنأل ؛يرورض ٌرمأ :ثلاثلا ىح يف ًاعيب "”اهثوكو
 .امهريغ ىلع امهل ةيالو ال ْذِإ < تا هش ال اار خيل

 رذعتل ؛لوألا نمثلا ئلع ةلاقإلاف :رثكألا ا :لوقن اذه تبث اذإ

 نأل ؛طرشلا لطبَيف «لاحُم ًاتباث نكي مل ام عفر ذإ | ؛ةدايزلا ىلع خسفلا

 اهثابثإ كمي ةدايزلا نأل ؛ ؛ عيبا فالخب «ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةلاقإلا

 .عفرلا يف اهثابثإ نكمُي ال ””نكل ءابرلا ققحتيف «دقعلا يف
 .هانيب امل ؛لقألا طَرش اذإ اذكو
 نأل ؛لقألاب ةلاقإلا تزاج ٍزلئيحف :بيع عيبملا يف ثدحي نأ "الإ

 .ةلاقإلا يأ ١(

 .عفرلا اض دقعلا نأل يأ (۲)

 .ةلاقإلا دقع :لمحم ىلع ريكذتلاو :تلق .هنوكو :خسُت يفو «ةلاقإلا يأ (۳)

 .ةلاقإلا يأ )٤(

 يف تبثأ دقو ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس لاق .نكمي ال امأ :خسُت يفو (5)
 .ها .نكل :لوقي نأ رهاظلاو «هماقم يف سيل انه :امأ :لاق :نكمي ال امأ :هتخسن

 :- لوألا نمثلا نم يأ  لقألاب ةلاقإلا تزاج :هلوق ىلإ انه نم ةلمجلا هذه (7)



 .٠ 06 .٠ م و ا. و ولو ها و ده واو ده وه و ده هاهو هاهو اه هلو هاهو ه هوه هاو هو اه هلو هاهو ده هى ههه

 ا علاق اسوا لكل حلا

 يبأ دنع عيبلا وه لصألا نأل ؛ًاعيب نوكي :ةدايزلا طْرَش يف :امهدنعو

 .هللا همحر فسوي

 اذهب ادضاق ناك وار اذا ی اميز لج ا هجر خم او
 .عيبلا ءادتبا

 .هدنع لصألا وه هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ دنع لقألا طْرَش يف اذكو

 نع تاوكس ال «لوألا نمثلاب خسف وه هللا همحر دمحم دنعو

 .لوألا نمثلا ضعب

 .داز اذإ ام فالخب «ئلوأ اذهف ءًاخسف نوكي :لاقأو «لكلا نع تكس ولو

 .هاّنيب اَمِل ؛لقألاب خسف وهف :بيع هّلَخَد اذإو

 يبأ دنع لوألا نمثلاب خسف وهف :لوألا نمثلا سنج ريغب لاقأ ولو

 .اّب اَمِل ؛عيب :امهدنعو ءأوغل ةيمستلا لعجُتو «هللا همحر ةفينح

 نأل ؛هدنع ةلطاب ةلاقإلاف :الياقت مث ءادلو ةعيبملا تدَلو ولو :لاق
 .اعيب نوكت :امهدنعو «خسفلا نم عنام لولا

 يف اهتبثأ دقو «ئرخأ خسُن نود «نتملا نم اهنأ ىلع ةراشإ ةريثك خسُن يف اهيلع عضو

 وه كانه اهعضوم نأ ئرأو «لمكأ ةغايصب ىهو «كانه نتملا نم اهنأ بابلا اذه ةيادب

 .ملعأ هللاو ءرثكألاو لقألا طرش نع مالكلا نيب ةمحقم انه تءاج ثيح ؛بسنألا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف كلذكو .توكس ال :خسُن يفو .لقألا نأل يأ )١(



 ةلاقإلا باب 011

 .اهنم عنمي : عيبملا كالهو «ةلاقإلا ةحص نم عنمي ال : نمثلا كالهو

 .يقابلا يف ةلاقإلا تزاج : عيبملا ضعب كله نإف

 دمحمو ةفينح يبأ دنع خسف هريغو لوقنملا يف ضبقلا لبق ةلاقإلاو

 .هللا امهمحر

 :راقعلا يفو «عيبلا رذعتل ؛لوقنملا يف هللا همحر فسوي يبأ دنع اذكو

 .هدنع ئاج ضبقلا لبق راقعلا َمْيَب نإف «عيبلا ناكمإل ؛هدنع ًاعيب نوكي

 عنمي : عيبملا كالهو «ةلاقإلا ةحص نم عنمي ال :نمثلا كالهو) :لاق

 .نمثلا نود «عيبملاب مئاق وهو «همايق يعدتسي عيبلا عفر نأل ؛(اهنم

 .هيف عيبلا مايقل ؛(يقابلا يف ةلاقإلا تزاج : عيبملا ضعب كله نإف) :لاق

 كالهب لطبت الو ءامهدحأ كاله دعب ةلاقإلا زوجت :""لضياقت نإو
 ملعأ ئلاعت هللاو ءايقاب "عيبلا ناكف «عيبم امهنم دحاو لك نأل ؛امهدحأ 2 2 8 ٠  )۳(4 83هاش ا ١

 :تاوضلاب

f ¢ ¢ا  
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 باب

 ةيلوتلاو ةحبارملا
 . حبر ةدايز عم «لوألا نمثلاب «لوألا دقعلاب هَكَلَم ام لَ : ةحبارملا

 . ير قدايز ريغ نم «لوألا نمثلاب «لوألا اقعلاب هم ام لقت : يول

 باب

 ةيِلوتلاو ةحبارملا

 ةدايز عم ءلوألا نمثلاب «لوألا دقعلاب هّكَلَم ام قن :ةحبارملا) :لاق

 عب
 .(حبر ٍةدايز ريغ نم «لوألا نمثلاب «لوألا دقعلاب هَكَلَم ام لقت :ةيِلوتلاو

 اذه ىلإ ةّسام ةجاحلاو «زاوجلا طئارش عامجتسال ؛نازئاج ناعْيبلاو

 نأ ىلإ جاتحُي :ةراجتلا يف يدتهي ال يذلا يِبَعلا نأل ؛عيبلا نم عونلا

 ةدايزبو «ئرتشا ام لثمب هّسفن بْيطَو ءيدتهملا يِكذلا لعف ىلع دمتعي

 .امهزاوجب لوقلا چور

 .اهتهُبش نعو «ةنايخلا نع زارتحالاو «ةنامألا ىلع امهانبم ناك اذهلو

 ركب وبأ عاتبا ةرجهلا دارأ اّمَل ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ حص دقو
 .«امهدحأ ْيَِّلَو» :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا هل لاقف ءَنْيَريعب هنع هللا يضر

 .ءيش ريغب هللا لوسر اي كل وه :لاقف



 ةَيِلوتلاو ةحبارملا 00

 .لْ هل امم ٌضّوِلا ًنوكي ئتح ٌةيلوتلاو ةحبارملا حصت الو 0 3 ت 6 ١ 3 7 2 ت
26 2-2 0 2 

 غاّبصلاو زاَرطلاو راصقلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ فْيِضُي نأ زوجيو
 . ماعطلا لمح ةرجأو «لثفلاو

 ."”(الف :نمث ريغب اّمأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ؛(َلْثِم هل امم ْضّوِعلا ٌنوكي ئتح ةيلوتلاو ةحبارملا ٌحصت الو) :لاق
 .ةلوهجم يهو «ةميقلاب هَكَلَم :هَكَلَم ول :َلْثِم هل نكي مل اذإ هنأل

 حبرب هعاب دقو «لدبلا كلذ كلمَي نمم ةحبارم هعاب يرتشملا ناك ولو
 .مزتلا امب ءافولا ئلع راقي هنأل ؛زاج :بفوصوم ليكملا نم ءيشب وأ ءمهرد

 ضعببو لاملا سأرب هعاب هنأل ؛زوجي ال :"هدزای هد :حبرب هعاب نإو
 .لاثمألا تاوذ نم سيل هنأل ؟هتميق

 ذا لاو اقا ا لالا يار ل فش نا وسد لا

 ١ ١ . .ماعطلا لح ًةرجآو «لثفلاو ””غاّبصلاو

 ءهدجأ مل :195/7 ةياردلا يفو «ها .بيرغ ۳٠/٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 ها .نمثلاب :لاق ءامهادحإ ذخ :هيف نإف «هفلاخي ام (۲۱۳۸) يراخبلا حيحص يفو

 ةيانعلا نع 70٠/٠١ ةيانبلا يف ينيعلا لقنو 2791/7 رابخإلاو فيرعتلا يف هلثمو

 هلعلو :تلق .ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نم ةيلوتلا تّحص دقو :لاق ٠۲۳/١ يتربابلل

 .ملعأ هللاو «حص دقو :ةيادهلا بحاص مالك نم هحيحصت ذخأ

 يأ «ةيسرافلاب رشع دحأ مسا وه :هدزاي :و «ةرشعلل مسا :هد :ةيسرافلاب (۲)

 761/١١. ةيانبلا .مهارد ةرشع ىلع مهرد حبرب

 .غّبصلاو زارطلاو راّصقلا ةرجأ :خسُت يفو ()



 ه1 ةيلوتلاو ةحبارملا

 .اذكب هّتيرتشا : لوقي الو ءاذكب يلع ماق : لوقيو

 يبأ دنع رايخلاب وهف : ةحبارملا يف ٍةنايخ ىلع يرتشملا علَّطا نإف

 . هكرت ءاش نإو «نمثلا عيمجب هَّذَخَأ ءاش نإ : هللا همحر ةفينح

 . نمثلا نم اهطقسأ : ةيلوتلا يف ةنايخ ىلع علطا نإو

 .راجتلا ٍةداع يف لاملا سأرب ءايشألا هذه قاحلإب راج فّرعلا نأل
 و ر هَ 4

 «لصألا وه اذه همي یل : هتميق يف وأ ‹ عيبملا يف ديزي ام لك نألو

o2و 10 ع 5  

 لمحلاو «نيعلا يف ديزي هتاوخأو "'غّبّصلا نأل ؛ةفصلا هذهب :هانذدع امو
 و

 .ناكملا فالتخاب فلتخت ةميقلا ْذِإ «ةميقلا ىف ديزي
 و 2 5 و 57 5

 نوكي ال يك ؛(اذكب هتیرتشا :لوقي الو ءاذكب يلع ماق :لوقيو) :لاق

 .ًايذاك

 .لمحلا ةلزنمب :ِمّنَعلا قؤَسو

 نعل نق ديزي هل هنأ نسا تی اکو فا ا ةرجأ فدک
 .ئنعملاو

 .هتقاذح وهو «هيف ىنعمل ةدايزلا توبث نأل ؛ميلعتلا ةرجأ فالخبو

 دنع رايخلاب وهف :ةحبارملا يف ٍةنايخ ىلع يرتشملا علَّطا نإف) :لاق

 .هكرَت ءاش نإو «نمثلا عيمجب ب هدا ءاش نإ: :هللا همحر ةفينح يبأ

 .نمثلا نم اهطقسأ :ةيلوتلا يف ٍةنايخ ىلع علّطا نإو

 .غّبصلا :داصلا رسكب :خسُت يفو )١(
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 .امهيف طح : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 وي ع

 . امهيف ريخي : هللا همحر دمحم لاقو

E aS Obان  

 .(امهيف ريخي : هللا همحر محم لاقو

 ةيلوتلاو + امولعم :هقوكل «ةيمينتلل راتعالا نأ فا ةمحر محمل

 «ةمالسلا بفصوك «هيف ًابوغرم ًافصو نوكيف «بيغرتو حيورت ةحبارملاو
 .هتاوفب ریختیف

 اذهلو «ةحبارمو ةيلوت هّتوك :هيف لصألا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 ناك اذإ لوألا نمثلا ئلع ةحبارم َكّدعب وأ «لوألا نمشلاب َكّنيَّلو :هلوقب دقعني
 `. ١ .ًامولغمت كلذ

 فا هلا قا« ی "كلذ: لرألا قمنا !زتغ ناسا قم يقام
 07 لا عمو نم قش رعت نو «لاملا سأر نم ةنايخلا َردَق :ةيلوتلا

 نال «ةيلوت ارفض ال :ةيلوتلا يف خي مل ول هنأ : :هللا همحر ةفينح يبألو

 يفو «ةيلوتلا يف طحلا نمف فرصا ف ءلوألا نمثلا ىلع ديزي

 E طحي مل ول :ةحبارملا

 :ريلاب لوقلا نكماف“ءقرصتلا نب الف :حبرلا تّوافتي ناك نإو

 عيمج همزلي :خسفلا عنمي ام هيف ثَدَح وأ «هدري نأ لبق كله ولف

 ""ةرهاظلا تاياورلا يف «نمثلا

 عيبلا خسفي هنأ «لوصألا ةياور ريغ ىف هللا همحر دمحم نع يور امع هب زرتحا )١(

 ."0ا//١٠ ةيانبلا .يرتشملا نع ررضلا عفدني ئتح ؛نمثلا نم لقأ ناك نإ ةميقلا ىلع



 نسيم 56 ےل

 0۱۷ ةيلوتلاو ةحبارملا

 هنع َحَّرَط : ةحبارم هعاب نإف «هارتشا مث حْبِرب هعابف ءًابوث ئرتشا نَمو

 . كلذ لبق ناك ٍحْبِر لک

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «ةحبارم هبي مل : نمثلا قرغتسا ناك نإف
 . ريخألا نمثلا ىلع ةحبارم هعيبي : الاقو ءهللا

 .طرشلاو ةيؤرلا رايخك ءنمثلا نم ءيش هلباقي ال رايخ ُدّرجم هنأل
 دنع هّلباقي ام طقسيف «تئافلا ميلستب ةبَلاطم هنأل ؛بيعلا رايخ فالخب

 :ةحبارم هعاب نإف «هارتشا مث مث «حبرب هعابف ابو ئرتشا نمو) : لاق
 .كلذ لبق ناك حر لك هنع َحَرَط

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «“"ةحبارم هْعبي مل :نمثلا قرغتسا ناك نإ
 .(ريخألا نمثلا لع ارش هعيبي :الاقو «هللا

 هارتشا مث ءرشع ةسمخب هعابو ءقرشعب ًابوث ئرتشا اذإ :هئروص
 .ةسمخب يلع ماق :لوقيو ءّةسمخب ةحبارم هْعيبي هنإف :ةرشعب

 هْعيبي ال :ةرشعب هارتشا مث «ةحبارم نيرشعب هعابو «ةرشعب هارتشا ولو
 الض ةحبارم

 .نّيلصفلا يف ةرشعلا ىلع ةحبارم هعيبي :امهدنعو

 زوجيف «لوألا نع ماكحألا م عيت ددجتم ٍدقع يناثلا دقعلا نأ :امهل

 ثلاث للخت اذإ امك «هيلع ةحارملا ءانب

 )١( ريدقلا حتف نع ًالقن «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .نّيبي نأ الإ 5//171.



 ةَيِلوّتلاو ةَحّبارملا 0۸

 ا د هيلع «قرشعب ًابوث ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ئرتشا اذإو
 .ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي هنإف : رشع ةسمخب ىلوملا نم هعابف «هتبقرب

 .رشع ةسمخب دبعلا نم هعابف «ةرشعب هارتشا ئلوملا ناك نإ كلذكو

 ؛ةتباث يناثلا ٍدقعلاب حبرلا لوصح ةهْبش نأ ها ر قبح ار
 «بيع ئلع روهظلاب طوقسلا فرش ئلع ناك ام دعب “ هب لكأتي "هنأ

 .ًاطايتحا ؛ةحبارملا عيب يف ةقيقحلاك : ةهبشلاو

 ٌريصيف «ةطيطحلا ةهبشل < «حلصلاب هَدََأ اميف ةحبارملا رج مل اذهلو

 .ةسمخ هنع حرف :ةرشعب ًايوثو ةسمح ئرتش ثا هنأك

 .هريغب لصح ديكأتلا نأل ؛ثلاث امهنيب لّلخت اذإ ام فالخب

 هيلعو ءةرشعب ًابوث ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ئرتشا اذإو) :لاق

 ىلع ةحبارم هٌعيبي هنإف :رشع ةسمخب ئلوملا نم هعابف «هتبقرب طيحُي نيد
 .ةرشع

 ةسمخب دبعلا نم هعابف «"”ةرشعب هارتشا ئلوملا ناك نإ كلذكو
 ربتعاف «'””يفانملا عم هزاوجب «مدعلا ةهّْبش دقعلا اذه يف نأل ؛(*”رشع

 .حبرلا يأ )١(

 .يناثلا دقعلاب يأ (۲)

 .ئرخأ خست نود ءرشع ةسمخب :هلوق كلذكو «خسُن يف تبثم :ةرشعب :هلوق (۳)

 :ةزشغ لع ارم ادنعلا هع نأ تجف (4)

 ًاكلم دبعلا نوك وهو «زاوجلل يفانملا دوجو عم نّْيدلا مايقل ءدقعلا زاوجل (0)
 51/٠١". ةيانبلا .هسفن نم هسفن كلم عاب هنأك راصف «ئلوملل
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 «ةرشعب ابوث ىئرتشاف «فصنلاب مهارد ةرشع براضملا عم ناك اذإو
 .يفصنو رشع ينثاب ةحبارم هعيبي هنإف : رشع ةسمخب لاملا بر نم هعابو 0 تا  ىإه 3 05 ف

 7 ها فاعف نوح و -

 «ةحبارم اهعيبي : بين يهو اهئطو وأ «تروعاف «ةيراج ئرتشا نمو
 ووو

 .نيبي الو

 هارتشا دبعلا نأك ٌريصيف «لوألل ٌرابتعالا يقبو «ةحبارملا مكح يف ًامدع
 «يناثلا لصفلا يف ئلوملل هعيبي هنأكو «لوألا لصفلا يف ةرشعب ئلوملل

 .لوألا نمثلا ٌربتعيف

 ًابوث ئرتشاف «فصنلاب مهارد ةرشع براضملا عم ناك اذإو) :لاق

 ديت قلاب ا هنزل وعم هيمو املا نر وو مايو وركب
 ًافالخ  حبرلا مدع دنع اندنع هزاوجب يِضق نإو يبلا اذه نأل ؛(وفصنو
 ةيالو ةدافتسا نم هيف امِل ؛هلامب هّلام ""ئرتشا هنأ عم «هللا همحر رفزل

 .مدعلا ةهبش هيفف :- ةدئافلا ْمَبْتَي ذاقعنالاو ٌدوصقم وهو ءيفرصتلا

 يناثلا عيبلا ربثعاف يجو نم لوألا عيبلا يف هنع ليكو هنأ ئرت الأ
 .حبرلا بفصن قَح يف ًامدع

 اهعيبي :بُيث يهو اهئطو وأ «تروعاف «ةيراج ئرتشا نّمو) :لاق

 فاصوألا نأل ؛نمثلا هلباقي ءيش هدنع سبتحي مل هنأل ؛(ُّيُي الو «ةحبارم

 نم ءيش طقسي ال :ميلستلا لبق ْتَتاف ول اذهلو «ٌنمثلا اهّلباقي ال ةعبات

 .نمثلا

 .رتشم :ئرخأ يفو «يرتشي :خسُت يفو )١(



o۰ةيِلوتلاو ةحبارملا  

 اهْعبي مل : اهّشْرَأ ذخأف «يبنجأ اها وأ ا امأن
 و

 وى 0 ٠

 .ركب يهو اهئطو اذإ اذكو

 نم ةحبارم هعيبي :ران قرح وأ ءرأف ضرق هباصأف ءابوث ئرتشا ولو

 هملول ف و 0 0 2-52
 . نيبي ىتح ةحبارم هعيبي ال : هيطو هرشنب رسكت ولو

 اهصقتي مل اذإ اميف ةلأسملاو «نمثلا اهلباقي ال عضْبلا عفانم اذكو
 .ءطولا

 ا :لوألا لصفلا يف هللا همحر فسوي يبأ نعو

 و قاتلا لق وهز .هلعفب سبتحا اذإ امك «نايب ريغ

 مل :اهشرآ ااف 62 اهأقف وأ ءهسفنب اهئيع اقف اذإ امأف) :لاق

 نم 0 الباقي « فالتإلاب دوم راص هنأل ؛ ني ئتح ةحبارم اهغعبي

 .نمثلا
o. 5 5و د رو  

 اهلباقي «نيعلا نم ءزج ةرذعلا نأل ؛(ركب يهو اهئطو اذإ اذكو) :لاق

 .اهسيح دقو «نمثلا

 ةحبارم هعيبي :ران قرح وأ «رأف ضْرَق هباصأف «ًابوث ئرتشا ولو) :لاق

 .نايب ريغ نم

 .هاّنيب ام ىنعملاو س ج حتا راب ال طو ورش نكت ولو

 ."ه1/8 زيزعلا )١(



 01 ةيلوكلاو ةَحبآرملا

 ملو لاح ٍةثام حرب هعابف ءٌةئيسن مهرد وفلأب ًامالغ ئرتشا نّمو
 .هذخأ ءاش نإو ءهّدر ءاش نإف : ٌرايخلا هلف : يرتشملا مِلَعف ع

 .ٍةئامو يفلأب همز : مِلَع مث ,هكلهتسا نإو
 . ءاش نإ هدر : نيبي ملو ءهايإ هالو ناك نإف

 . ةَلاح يفلأب همزل : ّمِلَع مث .هكلهتسا ناک نإو

 «ًالاح ٍةئام حرب هعابف يسن مهرد فلاب ًامالغ یرتشا نَمو) :لاق
 ؛("'هذخأ ءاش نإو ءهّدر ءاش نإف :ٌرايخلا هلف :يرتشملا َمِلَعف ءَنّيبي ملو

 .لجألا لْجَأل نمثلا يف داري هنأ ئرُي الأ «عيبملاب ًاهَبش لجألل نأل

 عابو «نْيتيش ئرتشا هنأك راصف «ةقيقحلاب ٌةَقَحلُم اذه يف ةهبشلاو
 لثم نع ةمالسلا ُبجوي ةحبارملا ىلع ٌمادقإلاو ءامهنمثب ةحبارم امهدحأ
 .بيعلا يف امك ءرّيخُي :ترهظ اذإف «ةنايخلا هذه

 هلباقي ال لجألا نأل ؛(ةئامو يفلأب هّمِزل :"”مِلَع مث «"”هكلهتسا نإو)
 :نمكلا نم ءيش

 يف ةنايخلا نأل ؛(ءاش نإ هدر :ْنّيبي ملو «هايإ هالو ناك نإف) :لاق
 .لوألا نمثلا ىلع ءانب هنأل ؛ةحبارملا يف اهلثم :ةيلوتلا ع 3 ڪ و

 .هانركذ امل ؛(ةّلاح وفلأب همزل :مِلَع مث ؛ ”هكلهتسا ناك نإو)

 .لبق ءاش نإو :خسُن يفو )١(

 .يناثلا يرتشملا يأ (1)

 .لجألاب يأ (۳)

 .ةيلوتلا يف يناثلا يرتشملا يأ (6)



o۲ةيلوكلاو ةحبارملا  

 هر 5 ۶ 7

 : هيلع ماق مكب يرتشملا ملعي ملو هيلع ماق امب ائيش الجر ئىلو نمو

 .دساف عيبلاف

 نإو «هذَخأ ءاش نإ : رايخلاب وهف : سلجملا يف هنمثب عئابلا هملعأ نإف

 . هکر ءاش

 وهو وما لك دو قلا هنأ : هللا همحر فسوي ىبأ نعو

 نم كيتأيسو «قافنإلا دعب َمِلَعو «دايجلا ٌناكم فويزلا ئفوتسا اذإ ام ٌريظن
 .ولاعت هللا ءاش نإ دعب

 .امهنيب ام لضفب عجريف «لجؤم نمثبو «لاح نمثب موقي :ليقو 5 و 0 7 1 1 ے 2٥ ىف
 4 و 5

 ال :ليق :ٌداتعم مجنم هنكلو «دقعلا يف اطورشم لجألا نكي مل ولو

 نأل ت الو غ :ليقو «طورشملاك :فورعملا نأل ؛ هنايب نم دب
0 

 .لاح نمثلا

 ماق مكب يرتشملا ملعي ملو «هيلع ماق امب ائيش الجر ىلو نمو) :لاق

 .نمثلا ةلاهجل ؛(دساف عيبلاف :هيلع

 هذجأ ءاش نإ +راخلاب ويف :نيلجملا نف هنت ءئابلا هملغا نإف)

 .ررقتي مل داسفلا نأل ؛(هكرت ءاش نإو

 ريخأتك راصو «دقعلا ءادتباك ليج :سلجملا يف ملعلا لصح اذإف

 .سلجملا يف ينعي :خسُن يفو (1)



 o۴۳ ةّيلوّتلاو ةحبارملا

eee GGG CCGG GC GCG او ده و ¢ ¢4 ¢ ¢ ® 

 .حالصإلا لقي رتف رخ الصإلا الف 1 رقت دق :قا ةالا دعبو <« | يخآ ' | لوب هلأ

SS OS 

 يف امك ءٌرّيختيف ءملعلا مدعل ؛هّلبق مّ ةي مل اضرلا نأل ؛رّيختي امنإو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةيؤرلا رايخ

 د6 د ¢ دع

 .داسفلا يأ )١(

 .لوهجملل ينبملاب .ملع :خسُت يفو «يرتشملا يأ (۲)



oYلصف  

 لصف 2 ¢
4 8 

 لّوَحيو لقني اميف

 کو 2 0 کو e ام هقأ
 . هضبقي ىتح هعيب هل زجي مل : لوحيو لقني امم ائيش ئرتشا نمو

 5 « را« e » و 4
 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ضبقلا لبق راقعلا عيب زوجيو

 .زوجي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 »و 0

 لصف

 و و

 لوحيو لقني اميف

 یتح هعيب هل زجي مل :لوحيو لقني امم اًئيش ئرتشا نمو) :لاق 000 ا هدو ا عدا ال م أ رح ف ,

 .""ضبقي مل ام عيب نع ئىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(هضبقي

 .كالهلا رابتعا ىلع ٍدقعلا خاسفنا َرَرَغ هيف نألو

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ضبقلا لبق راقعلا عيب زوجيو) :لاق

 .هللا امهمحر

 :كيددتلا قالطإ لإ اعوجر زوجي ال هلا همر دمحم لاقو

 .ةراجإلاك راصو «لوقنملاب ًارابتعاو

 :م 2715 :خ) نيحيحصلا يف درو يهنلا اذهو «قابإلا رخآ يف ًابيرق مدقت )١(
 ئتح» :ظفلبو ««هّيفوتسي تح هبي الف ءاماعط عاتبا نَم» :ظفلب امهريغو ٥

 .لاقم هدنس ىفو ‹ )£100) طسوألا مجعملا ىف فلؤملا ظفلب ءاجو ‹«(هضبقي



 و و

 o0 لوحيو لقني اميف

 مث رنا وأ هلاتكاف «ةنزاوم ًانوزوم وأ «ةلياكم ًاليكم ئرتشا نّمو

 ئتح هلكأي نأ الو ع هعيبي نأ هنم يرتشملل ْرَجَي مل : ةنزاوم وأ ةلياكم هعاب

 .ًاعيمج نزولاو ليكلا َديعُي

 نأل ؛هيف َرَرَغ الو «هّلَحَم يف هلهأ نم َرَدَّص عببلا نكر نأ :امهلو
 .لوقنملا فالخب ٌردان راقعلا يف َكالهلا

 ًالمع ؛هب لولعم ثيدحلاو «دقعلا خاسفنا ُرَرَغ :هنع يهنملا ٌررَغلاو

 .زاوجلا لئالدب
 .فالخلا اذه ىلع :ليق :"”ةراجإلاو

 .ردان ٌريغ اهكالهو «عفانملا :ةراجإلا يف هيلع ُدوقعملاف :"”مّلُم ولو

 هَْرَّتا وأ هلاتكاف «ةنزاوم ًانوزوم وأ «ةلياكم ًاليكم ئرتشا نَّمو) :لاق

 هّلكأي نأ الو ءهّعيبي نأ هنم يرتشملل ْرْجَي مل :ةنزاوم وأ ةلياكم هعاب مث

 نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع ًيبنلا نأل ؛(ًاعيمج نزولاو ليكلا ديعُي تح

 ."”يرتشملا عاصو « عئابلا عاص :ناعاصلا هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب

 لبق ةارتشملا َرادلا رجاؤي نأ يرتشملل زوجي ال يأ ۱۳۹/١: ةيافكلا يف ءاج )١(

 ءاقافتا حصت ال ةراجإلا نأ حصألاو ءزوجي :امهدنعو «هللا هنتر دمحم دنع نقلا

 ها .كالهلا لامتحا يف لوقنملاك عفانملاو «عفانملا كيلمت ةراجإلا نأل ؛وتفلا هيلعو

 .دمحم مامإلا سايق نع باوج اذه ۳۷٤/٠١: ةيانبلا يف لاق نكل

 .مّلَس :اذكه خست يف تطبضو (۲)

 يور ثيدحلا اذه» :لاقو «6 يقهيبلا ننس «(۲۲۲۸) هجام نبا ننس (۳)

 .«يوَق ضعب ئلإ اهضعب ٌمُض اذإ «هجوأ نم ًالوصوم



lg IS, 
  o۲لوحيو لقني اميف

 نه 6و و د. و و. و وده. هاهو و هو ده وه و هه هو ا. واو او ده GG GG هى ده هه هله واه هه ®

 يف ُفّرصتلاو «عئابلل كلذو «طورشملا ىلع ديزي نأ لمتحي هنألو

 .هنع زرحتلا بجيف «ٌمارح ريغلا لام

 .هل ةدايزلا نأل ؟ةفّراجم هعاب اذإ ام فالخب

 ٌفْصَو عدلا ذإ هل ةدايزلا نأل ؛ةعراذُم بوثلا عاب اذإ ام فالخبو

 .ردقلا فالخب «بوثلا يف

 سيل هنأل ؛يرتشملا ةرضحب ناك نإو عيبلا لبق عئابلا ليكب ربتعم الو

 .طرشلا وهو «يرتشملاو عئابلا عاص

 نأل ؛ميلستلا باب نم ليكلا نأل ؛يرتشملا ةبْيَِب عيبلا دعب ِهِلْيكب الو
 .هترضحب الإ ميلست الو ءًامولعم عيبملا ٌريصي هب

 ؛هب ئفتكي ال :ليق دقف :يرتشملا ةرضحب عببلا دعب عئابلا هلاك ولو
 .نيعاص ربتعا "”هنإف «ثيدحلا رهاظل

 ققحتو «رلحاو ليكب ًامولعم راص حيبملا نأل ؛هب ْئََتكُي هنأ حيحصلاو
 .ميلستلا ئنعم

 نإ مّلّسلا باب يف نيب ام ىلع «نّيتقفصلا عامتجا :ثيدحلا لَّمْحَمو
 .ئلاعت هللا ءاش

 دنسب ةريره يبأ ثيدح نم رازبلا هجرخأو» ٠٠١/۲: ةياردلا يف رجح نبا لاق

 /٠٠٠. 5 يرابلا حتف يف هدانسإ نّسح امك ها .«ديج

 .ملسو هيلع هللا لص يبنلا يأ )١(



 و و

 o۷ لوحيو لقني اميف

 .زئاج : ضبقلا لبق نمثلا يف فرصتلاو هلا 2 0 4 ّ 8

 ديزي نأ عئابلل ٌروجيو «نمثلا يف حئابلا ديزي نأ يرتشملل ٌزوجيو
 1 3 ب 2 2

 قاقحتسالا قلعتيو .نمثلا نم طحت نأ روجيو ‹ عيبملا يف يرتشملا

 . كلذ عيمجب

 هنأل ؛"امهنع ئورُي اميف «عورذملاک وهف :(َدع دودعملا ئرتشا ولو

 .ابرلا لامب سيل

 هل لف ال هنأل ؟ هللا همحر ةفينج ىبأ نع غوري اميف «نوزوملاكو

 ورا لع دالا

 وهو «قّلطملا مايقل ؛(زئاج :ضبقلا لبق نمثلا يف فّرصتلاو) :لاق

 فالخب «نييعتلاب اهنّيعت مدعل ؛كالهلاب خاسفنالا ٌرَرَع هيف سيلو «كلملا
 .عيبملا

 نأ عئابلل زوجيو ءنمثلا يف عئابلا ٠ ديزي نأ يرتشملل زوجيو) :لاق

 قاقحتسالا ”ةّلعتيو ا نين طخ انا ردو ماو لا ديزي

 .اندنع دقعلا لصأب ناقحتلي طحلاو ةدايزلاف

 «قاحتلالا رابتعا ىلع «ناحصي ال : هللا ET ىعفاشلاو رفز دنعو

 .ةلصلا ءادتبا رابتعا ئلع لب

 .ئلاعت هللا امهمحر نيبحاصلا يأ )١(

 ./ بذهملا )۲)



 ه6 6٠ ٠و وأو واهو دو د هو ا.ه. ىو اهو ىو و ده و ىو دى. ىو هو و د. يو هو او و دو دودو د و واو واو اه هاه

 ضوع هكلم "'”ريِصُي هنأل ؛ًانمث ةدايزلا ٌحيحصت نمي ال هنأ :امهل

 ا

 ُنكمي الف «عيبملا لكب ًالّباقم راص نمثلا لك نأل ؛""طحلا اذكو
f e ادم اري راف «ةحارخإ 

 ىلإ عورشم وفصو نم دقعلا ناري ةدايزلاو طخلاب اهنا ةانلو

 هيت وود E ET OT «عورشم ميفصو

 وا« راخلا طنا اذ[ انك راو را الو اههل رک ذآ اركوأف « عفرلا

 .دقعلا دعب هاطرش

 ال «هب موقي ءيشلا َفْصَو نأل ؛دقعلا لصأب قحتلي :""حص اذإ مث

 .هب قحتلي الف «هفصول ٌرييغت ال ءهلصأل ليدبت هنأل ؛لكلا طَح فالخب

 .هكلم نع ًاضوع ةدايزلا نوكت ال :قاحتلالا رابتعا ىلعو

 .ضوع هكلم ٌريِصَي :يلي امك ئرخأ يف تطبضو « خسُت يف تطبض اذكه (۱)

 .دقعلا لصأب قحتلي ال يأ (۲)

 .طحلاو ةدايزلا نم دحاو لك يأ (۳)

 .يرتشملاو عئابلا يأ (5)

 .ةراسخ ال هتميقب يأ (0)

 .ةدايزلا وأ طحلا يأ (؟)



 2و

 AKÎ لوحیو ٌلَقَنُي اميف

5 0 2 2 2 00 

 .الجؤم راص : امولعم الجأ هلجأ مث «لاح نمثب عاب نمو

 2 0 ۱ 5 ا ا
 يف لكلا ىلع زوجي ئتح «ةحبارملاو ةيلوتلا يف قاحتلالا مكح ٌرهظَيو

 رقي اني داي يح :ةففتحلا يقو: طخلا ىف قالا لع ”ضايو هةذانؤلا

 .طحلا ىف

 8 لاطبإ نم ةدايزلا ىف امِل :ةدايزلا نودب ذخأي نأ عيفشلل ناك امنإو

 .هناكلمي الف «تباثلا

 عيبملا نأل ؛ةياورلا رهاظ ىلع «عيبملا كاله دعب حصت ال ةدايزلا مث

 ."”دنتسي مث «تبثي ءيشلاو «هنع ضايتعالا حصي ٍةلاح ئلع قبي مل
 و و

 قحتليف «هلباقي امع لدبلا جارخإ نكمي لاحب هنأل ؛طحلا فالخب

 .ادانتسا 0-0

 00 ل ا هلق قع تلا

 .ًاتقؤم اذكف + اقلط

 بوبهك «ةشافتم ةلاهجلا تناك نإ :لوهجم لجأ ىلإ هلّجأ ولو
 هنأل ؛زوجي :سايدلاو داصحلاك «ةبراقتم تناك نإو «زوجي 0 :حيرلا

 .9لبق نم هانركذ دقو .ةلافكلا ةلزنمب

 .ه۹۸۱ ةخسن ةيشاح .هيلإ رخآ ءيش دانتسا بلطي يأ )١(

 .دسافلا عيبلا باب ىف (؟)



 مادو * دو
o۰لوحیو لقني اميف  

 2 2 2 2 6 م #

 .الّجّوم راص : امولعم الجأ هبحاص هلَجأ اذإ لاح نيد لکو

 . حصي ال هليجأت نإف «ضرقلا الإ

 كشف راض e E N E نيد لكلا

 .انركذ اَمِل

 ءادتبالا يف ةَلصو ةراعإ هنأل ؛(حصي ال هّليجأت نإف «ضرقلا الإ)

 يصولاك «عّربتلا كلمي ال نم هكلمي الو «ةراعإلا :ظفلب حصي ئتح
 .ءاهتنالا يف ةضواعمو «يبصلاو

 ال ذإ «ةراعإلا يف امك «هيف ليجأتلا هّمزلي ال :ءادتبالا رابتعا ئلعف

 .عربتلا يف ربج
 مهاردلاب مهاردلا '" "عيب ٌريصي هن ؛حصي ال :ءاهتنالا رابتعا .ئلعو

 .ابر وهو «ةئيسن

 ىلإ ًانالف مرد فلآ هلام نم ضرقي نأب ىصوأ اذإ ام فالخب اذهو

 هنأل ؛ةدملا لبق هوبلاطُي الو «هوضرقُي نأ هيلث نم ةثرولا م مرلي تي قّنَس

 ئصوملل ًاقح مزليف «ئنكسلاو ةمدخلاب ةيصولا ةلزنمب «عربتلاب ةيصو
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو "هل

 ان FR ا

 .474ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :ًامولعم ًالجأ :هلوق )١(

 ا .عيب :خسُت يفو ()

 ةيانبلا .هل ًاقح ةنسلا لبق دادرتسالاب هل ئصوملا ةبلاطم ةثرولل زوجي ال ثيح (۳)
 .يصوملل ًاقح :خسُت يفو ٠



 o۱ ابرلا باب

 اًبرلا باب
iG0  

 . سنجلا عم نزولا وأ «سنجلا عم ليكلا : ةلعلاف

 اًيرلا باب

 .ًالضافتم هسنجب عیب نوزوم وأ ليكم لك يف ٌمَرحُم اًبرلا) :لاق
 .(سنجلا عم نزولا وأ «سنجلا عم ليكلا :ةّلعلاف

 .لمشأ وهو « سنجلا عم ٌردَقلا :لاقيو :هنع هللا يضر لاق

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق وهو ءٌروهشملا ثيدحلا :هيف لصألاو

 «بهذلاو «حلملاو ءّرمتلاو «ًريعشلاو «ةطنحلا :ةتسلا ءايشألا دعو

 .لاثملا اذه ىلع ءةضفلاو

 .ًالِْم :بصّتلابو "لني «عفرلاب :نّيتياورب ىوريو

 .رمتلا اوعي :يناثلا ئنعمو ءرمتلا عيب :لوألا ئنعمو

 .بصنلاو مضلاب يور هنأو ًابيرق فنصملا مالك يتأيسو .لثم :خسُت يفو )١(

 .۲۹۸/۲ رابخإلاو فيرعتلا ١157/7« ةياردلا رظنيو )١0817(« ملسم حيحص (۲)

 فنصم )۲۲٤۸۹(« ةبيش يبأ نبا فنصم )١1775(« دمحأ دنسم يف امك (۳)

 .ملسم حيحص نم اهجيرخت مدقتف بصنلا ةياور امأو )۱٤۸۹۳(« قازرلا دبع



 .٠ ٠ هاو و و و او و وأو و. د. ىو و هواه هه. هاه اه هه هواه و و و ا. هل. ىو هلو هه و واه ده هاه

 .هانركذ ام اندنع َةلعلا ّنكل ؛"”نّيسئاقلا عامجإب "”لولعم مكحلاو

 يف لاو هتاف وعطملا يف هنا :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو

 ° د اسعاد طف چاو نا

 «ضباقتلا : نيطرش ىلع ََصَن “نگل ؛هدنع لا وه :لصألاو

 ةلئامملاو

 للعُيف «حاكنلا يف ةداهشلا طارتشاك ءرّطَخلاو ةّرعلاب ريشي كلذ لكو
 :ةينمثلاو «هب ناسنإلا ءاقبل : معطل وق «ةّرعلاو رطَخلا راهظإ سانت ةلعب
 .اهب حلاصملا طانم يه يتلا لاومألا ءاقبل

 .طرشلا عم ٌرودي دق مكحلاو ءًاطرش هان انلعجف «كلذ يف ةيسنجلل ر َرثأ الو

 فنصم )۲۲٤۸۹(« ةبيش يبأ نبا فنصم )١١775(« دمحأ دنسم يف امك )١(

 ملسم حيحص نم اهجيرخت مدقتف بصنلا ةياور امأو )۱٤۸۹۳(« قازرلا دبع

 لهأ نع هب زرتحاو «ئلاعت هللا مهمحر مهباحصأو ةعبرألا ةمئألا مهو (۲)

 .ةروكذملا ةتسلا ءايشألا يف الإ ابرلا نوكي ال :نولوقيو «سايقلا نوفني مهنإف «رهاظلا

 .۹۱/۱۰ ةيانبلا

 .۲۲/۲ بلاطملا ىنسأ ()

 دنع الإ هدنع ةروكذملا ةلعلا لمعت ال ئتح ءاهّلَمَع ةّلعلا لمعت طْرَش يأ )٤(

 :يِورَه يف ًايوره ملسأ ولف ءءاسّنلا ميرحت يف ٌرثأ اهل نوكي ال لئتيحو «ةيسنجلا دوجو
 89457/5١. ةيانبلا .زوجي ال اندنعو «هدنع زاج

 .ةمرحلا نع لضافتلا مدعو ةاواسملاب صّلَخمُي يأ (5)

 .عراشلا يأ (0)



 o ابرلا باب

 . عيبلا زاج : لثوب ًالثي «هسنجب نوزوملا وأ ليكملا َمْيِب اذإ

 ؛هقؤسب ٌدوصقملا وهو «عيبلا يف ًاطرش ةلثامملا بجوأ هنأ :انلو

 ةنايص وأ «لئامتلاب كلذو «لباقتلا نع *ىبني وه ذإ «عيبلا ئنعمل ًاقيقحت
 مزلي مث «هب ميلستلا لاصتاب ةدئافلل ًاميمتت وأ ءْىَوَّتلا نع سانلا لاومأل

 .ابرلاٌةمرُح : هتوف دنع
 يوسي :رايعملاو «ئنعملاو ةروصلا رابتعاب :نيئيشلا نيب ةلثامملاو

 ءابرلا ققحتيف «كلذ ىلع لضفلا ٌرهظَيَف «ئنعملا يوَسُي :ةيسنجلاو «تاذلا

 نع يلاخلا «ةضواعملا يف نيدقاعتملا دحأل قحَتسملا لضفلا وه ابرلا نأل
 ."”هيف طرش ضوع

 افرع اتواقت دعي ال هنأل ب قضولا ري الو

 .تاعايبلا باب دس هرابتعا يف ّنأل وأ

 و اهر ءاهديج» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل وأ

 قالطإلا :اهلثم يف ليسلاو «عفانملا هوجو مظعأ نم ةينمثلاو ةنطعلاو
 ."”هركذ امب ربتعم الف «هيف قبيضتلا نود ءاهيلإ جايتحالا ةدشل ؛هوجولا غلبأب

 :لثوب ًالثم «هسنجب نوزوملا وأ ليكملا َمْيِب اذإ) :لوقن اذه تبث اذإ

 .رايعملا يف ةلثامملا وهو «زاوجلا ٍطْرَش دوجول ؛(عيبلا زاج

 .دقعلا يف يأ )١(

 .(1585) ملسم ثيدح نم ذخؤي هانعمو «هدجأ مل : 197/7 ةياردلا يف لاق (۲)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (۳)



 ايلا باب 07

 .ُرجَي مل : الضافت نإو

 . لوب ًالثم الإ ابرلا هيف امم ءيدرلاب رايجلا عيب زوجي الو
 هم 3 59 3 ہےکہ 0 و و

 . نيتحافتلاب ةحافتلاو « نيتنفحلاب ةنفحلا عيب روجيو

 .ليكب اليك :لثمب الث :هلوق ناکم ئورُي ام ئلإ ئرت الأ
 .نزوب ًانزو :بهذلاب بهذلا يفو

 .ابرلا ققحتل ؛(ُْجَي مل :الضافت نإو)

 ؛(لثوب ًالْثم الإ ابرلا هيف امم ءيدرلاب دّيجلا عيب وجي الو) :لاق
 .فصولا يف تاوافتلا رادهإل

 نأل ؛(نْيتحاقتلاب ةحاقتلاو «نيتتفحلاب ةنفحلا عيب زوجيو) :لاق

 ًانومضم ناك اذهلو «لضفلا ققحتي ملف «دجوي ملو «رايعملاب ةاواسملا

 .فالتإلا دنع ةميقلاب

 «ةاواسملا وهو صاخم الو بطلا يه لعل :هللا همحر يعفاشلا دنعو

 .مرحيف

 عرشلا يف ريدقت ال هنأل ؛ةنفحلا مكح يف وهف :عاص يفصن نود امو

 .هنود امب

 صلاك ءالضافتم «هسنجب موعطم ريغ ًانوزوم وأ اليكم اعيابت ولو

 .سنجلاو رْددَقلا دوجول ؛اندنع زوجي ال :ديدحلاو

 .ةينمثلاو ءوْمّطلا مدعل ؛زوجي :هدنعو



 o0 ابرلا باب

 و ةر و : ع 5 2 .٠

 لضافتلا لح : هيلإ مومضملا ئنعملاو سدجلا : نافصولا مدع اذإو

 . ءاَسّنلاو لضافتلا مرح : ادجو اذإو اسلا

 . ءاسّْنلا م مرحو «لضافتلا لح : ٌرَخآلا مدلعو ءامهدحأ د لجو اذإو

 لح :هيلإ ٌمومضملا ئنعملاو سنجلا :نافصولا مدع اذإو) :لاق

 .ةحابإلا :هيف لصألاو «ةمّرَحملا ٍةلعلا مدعل ؛(ءاَسّنلاو لضافتلا

 E ةلعلا REE لضافتلا مرح :ادجو اذإو)

 لثم «(«ءاسّنلا 6 «لضافتلا لح :ُرَخآلا معو ءامهدحأ دجو اذإو)

 لضفلا ار مارحت ءريعش يف ةطنح وأ يور يف يور مل ن نأ

 .امهدحأب ءاسّنلا ابر ةمرُحو «نيفصولاب

 نأل ؛ءاسّنلا مرحي ال هدارفناب سنجلا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 عنام ٌريغ لضفلا ةقيقحو «لضفلا ةهبش الإ تبثي ال :اهمدعو ةيدقنلاب

 .ئلوأ ةهبشلاف «نینثالاب ٍدحاولا عيب زوجي تح

 ةيدقتلاو سلا وأ ردقلا لإ ارظن هجو نم ال لام أ الر

 .ةقيقحلاك ةعنام يهو ءابرلا ةهبش ققحتتف «ةيلاملا يف ًالضف تبجوأ

 امُهَعَمَج نإو زوجي :هوحنو نارفعزلا يف دوقنلا ملسأ اذإ هنأ الإ

 ا نيو ٌنارفعزلا نإف «نزولا ةفص يف ناقفتي ال امهنأل ؛ نزولا

 )١( بلاطملا ئنسأ ۲۲/۲.

 ) )۲ةيانبلا .هب نّزوي ام وهو :ئتم :عمج ١١//401.



0 
 اًيرلا باب

 ُ 1 < ١
 ا ا

 لضافتلا ميرحت ىلع مّلسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر صن ءيش لکو
 ريعشلاو ةطنحلا لثم «هيف َلْيَكلا سانلا كرت نإو ًادبأ َلْيِكَم وهف :ًالْبك هيف

5 
 ل ءادبأ نوزوم وهف : انزو هيف لضافتلا ميرحت ئلع صن ام لکو و 2 00 0

 .ةضفلاو بهذلا

 ا و ر

 ال نم يهو «تاَجَتصلاب نّزوت ُدوقنلاو «نييعتلاب ّْيعتي نمم "وهو
7 

 AT Te م 5
 يفو «نزولا لبق اهيف فرصتلا حص :اهضّبقو «ةنزاوم دوقنلاب عاب ولو

 .زوجي ال :ههابشأو نارفعزلا
 و وم 2 سم6 2 < . 9 7

 لك نم ردقلا امهعمجي مل :امكحو ىنعمو ةروص هيف افلتخا اذإف

Ny 1 
 .ةربتعم ريغ يهو «ةهّبشلا ةهبش ىلإ هيف ةهبشلا لزنتف ءوجو

 32 و 2 2 8

 و م اى E 2 ی

 ةطنحلا لثم «هيف لّيكلا سانلا كرت نإو ادبأ ليكم وهف :اليك هيف لضافتلا

 و 0 ك 5 1 8 5 ر 2

 لثم ءادبأ نوزوم وهف :انزو هيف لضافتلا ميرحت ىلع صن ام لکو

 .ئندألاب كرتي ال ئوقألاو ءيفرعلا نم ئوقأ ًصنلا نأل ؛ (ةضفلاو بهذلا

 .نارفعزلا يأ )١(

 .حيحص امهالكو «نيسلاب .تاَجتّسلاب :خسُن يفو (؟)
 .وهو :خسُت يفو .دوقنلا يأ (۳)



 o۷ ابرلا باب

 . هيف سانلا تاداع ئلع لومحم وهف : هيلع صني مل امو

 . ينو وهف : لطرلا ىلإ بّسني ام لكو

 هْيضَوِع ضْبَق هيف ربتعُي «نامثألا سنج ىلع حقو ام : فصلا ٌدقعو

 . سلجملا يف

 .ةلالد اهنأل ؛(هيف سانلا تاداع ىلع لومحم وهف :هيلع صني مل امو)

 صوصنملا فالخ ىلع فعلا ربتعي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 روظنملا يه تناكف «ةداعلا ناكمل :كلذ ىلع ًصنلا نأل ؛ًاضيأ هيلع

 .تلّدبت دقو ءاهيلإ

 هسنجب بهذلا وأ «ًانزو ًايواستم اهسنجب ةطنحلا عاب ول :اذه ئلعف

 ىلع لضفلا مّهوتل ؛كلذ اوفراعت نإو امهدنع كلذ زوجي ال :ًاليك ًالثامتم

 ةطنحلا يف ٌمالسإلا ٌروجي هنأ الإ «ةفزاجم عاب اذإ امك «هيف ٌرايعملا وه ام

 .مولعم يف مالسإلا دوجول ؛ًانزو اهوحنو
 زوو :لطرلا ئلإ ببسي ام لكو) :لاق

 ام بسحب ئتح «نزولا قيرطب تدق اهنأل ؛يقاوألاب ٌعاَبُي ام :هانعم
 .ليياكملا رئاس فالخب «ًانزو اهب عاب

 ال :هلثم لايكمب هّئزو فرعي ال لايكمب َمْيِب ولف ًانوزوم ناك اذإو
 .ةفزاجملا ةلزنمب «نزولا يف لضفلا مُهوتل ؛زوجي

 ضف هيف ٌربتعُي «نامثألا سنج ئلع عقو ام :فرصلا ٌدقعو) :لاق

 .(سلجملا يف هيضوع



o۸اًيرلا باب  

 .ضباقتلا هيف ربتعُي الو «نييعتلا هيف ٌربتعي : ابرلا هيف امم هاوس امو

 :هانعم «ءاهو ءاه «ةضفلاب ةضفلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .ئلاعت هللا ءاش نإ "”فرصلا يف َهقفلا نيسو «رليب ادي

 هيف ٌربتعي الو ءنييعتلا هيف ٌربتعي :ابرلا هيف امم هاوس امو) :لاق

 .(ضباقتلا

 .ماعطلاب ماعطلا عيب يف هللا همحر ””يعفاشلل ًافالخ

 “ديب ًادي» :فورعملا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هل

 يل دقنللو «ضبقلا بق بقاع :سلجملا يف ضبقي مل اذإ هنألو

 .ابرلا ةهبش تبثتف

 نأل اذهو «بوثلاك ةرغبقلا هيف طرتشي 3 0 « نيعتم عيبم هنأ :انلو

 «نييعتلا ىلع كلذ بّئرتيو «فرصتلا نم نكمتلا يه امنإ ةبولطملا ةدئافلا

4 

 .هب نيعتيل هيف ضبقلا نأل ؛فرصلا فالخب

 رخآ ًاظفل ركذو «مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ۳۷/٤: ةيارلا بصن يف لاق ١(
 يف مساق ةمالعلا هيلع كردتساو «ءاه ءاه الإ قرولاب بهذلا :وهو «فلؤملا ظفل ريغ

 باتكلا ثيدحو «باتكلا ثيدح نم اذه سيل :تلق :هلوقب ۳۹۹ص ىعملألا ةينم

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم 7۲ اار

 .فرصلا باتك يف يآ (۲)

 . ٠٠١/۰ ينارمعلل نايبلا ()

 )٤( ملسم حيحص )۱٥۸٤(.

 .ققحتتف :خسُت يفو (0)



 o۹ ايرلا باب

 .نيئروجلاب ةزوجلاو «نيئرمتلاب ةرمتلاو ‹ نيتضيبلاب ةضيبل لا عيب زوجیو

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امهنايعأب نّيسلفلاب سلقلا عيب , ٌروجيو

 .زوحي ال : هللا همحر دمحم لاقو هللا امهمحر

 .ِنْيعِب انيع :ديب ادي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ئنعمو

 «”هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع هاور اذكو

 .لجؤملاو دقنلا فالخب افرع لاملا يف ًاتوافت ربتعي ال :ضبقلا بقاعتو

 ةزؤجلاو ءمئكرمتلاب ةرهتلاو «نيتضيبلاب ٍةضْيبلا عيب زوجيو) :لاق

 .ابرلا ققحتي الف «رايعملا مادعنال ؛(نيتزوجلاب

 ا نطل ورجل اذه ا ا " ”يعفاشلاو

 يبأو ةفينح يبأ دنع امهنايعأب نّيسْلَفلاب سْلَفلا عيب ٌزوجيو) :لاق
 و تاور

 «لكلا حالطصاب تنبت ةينمثلا نأل ؛(زوجي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 اناك اذإ امك راصف عت ال :ًانامثأ'تيقب ادو ءاميحالطضاب لطب الف

 .نيمهردلاب مهردلا عيبكو ءامهنايعأ ريغب

 فلل ةيكلونخلا ذل ءامهحالطصاب تبت تبثت امهقح ىف ةينمثلا نأ :امهلو

 الر. ا س فا لطب و هاا طيف: امه
 ُداسف علا قح يف هضقت يف ذإ «دعلا ىلع حالطصالا ءاقبل ااو دوخت

 )۱٥۸۷(. ملسم حيحص .نيعب ًانيع يأ (۱)

 .ابرلا ةلع قيبطت يف هبهذم يف مولعم وه امك (۲)



 ابرلا باب 04

 قيوّسلاب الو «قيقدلاب ةطنحلا عيب ٌروجي الو

 . اليك ًايواستم قيقدلاب قيقدلا عيب ٌروجيو

 .ةقلخ ةينمثلل اهنأل :دوقنلا فالخب «نْيََروجلاب ةزوجلاك راصف «دقعلا
 ىلص ئهن دقو «ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب هنأل :امهنايعأ ريغب اناك اذإ ام فالخبو

 نع ملسو هيلع هللا

 .ءاَّسّنلا مرحي هدارفناب سنجلا نأل : :هنيع ريغب امهدحأ ناك اذإ ام فالخبو

 ةسناجملا نأل ؛ (قيوّسلاب الو «قيقدلاب ةطنحلا عيب زوجي الو) :لاق

 نکل «لبكلا اجيك ٌرايعملاو «ةطنحلا ءازجأ نم امهنأل ؛هجو نم يق

 تابح ِلُخْلَخَتو ."”هيف امهزانتكال ؛ ةطنحلا نيبو "امني وسم ريغ ليكلا
 ا .ليكب ًاليك ناك نإو وجی الف ‹ةطنحلا

۶ >0 ۶ 2 

 .طرشلا ققحتل ؛(الّيك ايواستم قيقدلاب قيقدلا عيب زوجيو) :لاق

 ىلع يبهذلا هقفاوو ءهححصو )۲۳٤۲(.« كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )١(

 )1١585( ۲۹۰/۰ يقهيبلا هبقعتو «ةبقع نب ئسوم وه يوارلا نأ ئلع ءانب «هحيحصت
 «(51055) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو «ةبقع نبا سيلو «ةديبع نب ئسوم هنأب

 .ةديبع نب ىسوم قيرط نم مهلك (2005) يناعملا حرش يف يواحطلاو
 عيب يف ةلخاد يهف «يوق ريغ ٍدانسإب تناك نإو يهانملا هذهف ءاذه عم نكلو»

 يهنلاو 0778/0 ننسلا يف يقهيبلا لاق امك ««تباثلا ثيدحلا هنع ئهن يذلا ررغلا

 يف رجح نبا هلقن امك «عامجإلا هيلعو «لوبقلاب ةمألا هَْقلت ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نع
 ٥۳/٤. ةمادق نبال ينغملا رظنيو «دمحأ مامإلا نع ١5/7 ريبحلا صيخلتلا

 .قيوسلاو قيقدلا يأ (۲)

 .ليكلا يف قيوسلاو قيقدلا عامتجال يأ (۳)



 ۱ ابرلا باب

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ناويحلاب محللا عيب ٌروجيو

 اذإ الإ ٌنوجي ال : هسنج نم محلب هعاب اذإ : هللا همحر دمحم لاقو

 .رثكأ ٌررفملا محللا ناك ا

 الو ءًالضافتم هللا همحر ةفينح يبأ دنع زوجي ال قيوّسلاب قيقدلا عيبو

 اذكف «ةطنحلاب قيوّسلا عيب الو ةّيلقملاب قيقدلا عيب زوجي ال هنأل ؛ًايواستم

 .هجو نم ةسناجملا مايقل ؛امهئازجأ عيب

 .دوصقملا فالتخال ؛نافلتخم ناسنج امهنأل ؛ٌروجي :امهدنعو

 تاوفب لابي الف ءامهلمشي يذغتلا وهو ءدوصقملا مظعم :انلق

 .ةسوسملاب "ةكلعلاو «ةّيِلقملا ريغ عم ةّيلقملاك «ضعبلا

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ناويحلاب محللا عيب زوجيو) :لاق

 كلا نيدو

 اذإ الإ ءنوجي ال :هسنج نم محلب هعاب اذإ :هللا همحر دمحم لاقو

 يقابلاو «محللا نم هيف ام ةلباقمب محللا نوكيل ؛(رثكأ ُررفملا محللا ناك

 ةدايز ثيح نم ءابرلا ققحتي :كلذك نكي مل ول ْذِإ ءطقّسلا ةلباقمب
 .مسُمّسلاب "”لّحلاك راصف «محللا ةدايز ثيح نم وأ طقسا

 «ةداع نّزوي ال ناويحلا نأل ؛نوزومب سيل امب نوزوملا عاب هنأ :امهلو

 )١( ةيانبلا .ةديجلا يأ 5377/1١.



 اًبرلا باب 047

 .زوجي ال : الاقو

 ."”ئرخأ لقكيو « ةر هسفن ُفَفحُي هنأل ؛نزولاب هلق ةفرعم ْنكمُي الو
 ريم اذإ نهدلا ردق فرعي لاحلا يف نزولا نأل ؛ةلأسملا كلت فالخب

 .ريجلا نَروُيو «””ريجُنلا نيبو هنيب

 «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع لثوب ًالثي رمتلاب بّطرلا عيب زوجيو) :لاق

 .اولاق ام ىلع

 ٌصَقْني وأ» : هنع ليس نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ (زوجي ال :الاقو)

 .“«اذإ ءال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «معن : ليقف «(؟فج اذإ

 هيلإ يددهأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ٌرمت ْبَطُرلا نأ :هلو
 .2(؟اذكه ربح رمت لك َوأ» ا

 .انيور امل ؛ٌرئاج :هلثمب رمتلا عيبو ءرمت :هاّمس

 :رمت ريغ ناك نإو «ثيدحلا لوأب عيبلا زاج :ًارمت ناك ول هنألو

 .هتبالصب :ظفل ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف انه ءاجو )١(

 .هلصافم ءاخرتسال (۲)

 .رصعُي ام لك لفت وه (6)

 .(7709) دواد يبأ ننس «حيحص نسح :لاقو )١775(« يذمرتلا ننس (5)

 .زييمت :ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس ةمالعلا ّبّتكو .ابطر :خسُن يفو (0)

 .(1991) ملسم حيحص «(۲۳۰۲) يراخبلا حيحص (7)



 o ابرلا باب

 . بیبّرلاب بِلا كلذكو

 فيك اوعيبف :ناعونلا فلتخا اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق وهو «هريخآبف
 (متكش 0(

 ,ER ١ .٠ Daa 2 5 5-02) و
 . ةلقنلا دنع فيعض وهو « شايع نب ٍديز ئلع :هايور ام رادمو

 ةجولاو «"فالخلا اذه ىلع ىنعي «(بيبّرلاب بّتِعلا كلذكو) :لاق
 اا 1

 .ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلاب ًارابتعا ؛قافتالاب زوجي ال :ليقو

 .رمتلاب رمتلا عيب هنأل ؛اندنع «ًاليك ًالئامتم ٌروجي :بّطّرلاب بَطرلاو

 وأ رمتلا وأ «ةسبايلاب وأ اهلثوب ٍةلولّبملا وأ ةبطرلا ةطنحلا عيب اذكو
 ةفينح يبأ دنع ًالثامتم امهنم عّقتملا ريغب وأ «عقتملاب معقنملا بيبزلا
 .هللا امهمحر فسوي يبأو

 )١( ملسم حيحص )١9/1(.

 يف يبهذلا لاقو «قودص )۲٠١١(: بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاق (۲)

 .لوهجم :457/4 ئلحملا يف مزح نبا لاقو «رمألا حلاص ۳٠۲١/۲: نازيملا

 .ًاعيمج هللا مهمحر امهدنع زوجي الو «مامإلا دنع زوجيف (۳)

 حتفو «نونلا نوكسو «ميملا مضب 477/٠١ ةيانبلا يف ينيعلا هطبض اذكه )٤(

 نيب روهشملا نكلو «ًاففْحم فاقلا حتفب اولاق اذك :لاق يزارتألا نع َلَقَنو «فاقلا
 .ديدشتلاب ةريثك ةيطخ خسُت يف وه كلذكو :تلق ها . عقم :فاقلا ديدشتب : ءاهقفلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ًالثامتم :ظفل (0)



 .٠ ه٠ ة.او ىو. ا. و هاه .« هاه هه ده هه ههه هاه هده ده هده هه ههه GCG ه هيه GG ههه ههه

 يف ةاواسملا ُربِتعَي هنأل ؛كلذ عيمج ٌروجي ال :هللا همحر دمحم لاقو
 .لآملا وهو «لاوحألا لدعأ

 ؛هللا همحر فسوي وبأ اذكو «لاحلا يف "''هربتعَي هللا همحر ةفينح وبأو

 ؛رمتلاب بطلا عيب يف لصألا اذه لر هنأ الإ «"”ثيدحلا قالطإب ًالمع

 .امهل هانيور اَمِل

 تطرلا نيبو «لوضفلا هذه نين هللا هح را لمعمل قرفلا هجو

 َدقَع يذلا مسالا ىلع نّيلدبلا ءاقب عم ٌرَهظَي ”'اهيف توافتلا نأ: تطل

 .دقعلا هيلع

 يف ًاتوافت نوكيف «كلذ ىلع امهدحأ ءاقب عم ءرمتلاب بّطّرلا يفو
 .هيلع دوقعملا نيع

 نكي ملف ءمسالا كلذ لاوز دعب توافتلا :بطُرلاب بّطّرلا يفو
 .ربتعُي الف «هيلع دوقعملا يف ًاتوافت

 فالخب ءّرمت ربا نأل ؛ٌروجي ال :ًالضافتم رمتلاب َرْيْبلا عاب ولو
 سيل هنأل ؛دحاوب نانثا ءرمتلا نم ءاش امب هْعيب زوجي ثيح .©”رقكلا
 .هلبق ال «هثروص دقعنت ام لوأ نم هل مسالا اذه نإف «رمتب

 .لاوحألا لدعأ ربتعي يأ )١(

 .لثمب ًالثم رمتلاب رمتلا :يأ (۲)
 .اميف :خسُت يفو «لوصفلا هذه يف يأ (۳)

 470/1١. ةيانبلا .علَّطلا ءاعول مسا (5)



 0t0 ابرلا باب

 تيزلا نوكي ىتح جّريَشلاب مسّمْسلاو «تيزلاب نوتيزلا عيب ٌروجي الو

 ةدايزلاو ءهلئيب ندا نوكيف ءمسْمّسلاو نوتيزلا يف امم َرثكأ جَريشلا
3 

 . ريجثلاب

 و - ب 5 5 0 1

 ؟زوجي ال : ةئيسن هب رمتلا عاب ول ئتح « توافتم يددع :ئرفكلاو

 .ةلاهجلل

 نوكي ئتح جّرْيَشلاب مسْمّسلاو «تيزلاب نوتيزلا عيب وجي الو) :لاق
 «هلثوب ُنْهدلا نوكيف ءمسْمّسلاو نوتيزلا يف امم َرثكأ ٌجَرْيَشلاو "”تيزلا

 .(رْيجّتلاِب ةدايزلاو
 ٤ 5 3 .# 0 ما 3

 نأل اذهو «ءنوزوم نهدلا نم هيف ام ذإ ءابرلا نع ئرعي كلذ دنع هنأل

 وأ «نهدلا ضعبو ٌريجشلاف ءهل ًايواسم وأ َرثكأ ناك ول :نهدلا نم هيف ام

 .ليغف هدحو رجلا
 و و و و

 هيف ةهبشلاو ءابرلا لامتحال ؛زوجي ال :هيف ام رادقم ملعي مل ولو

 لاک
93 

 لع :هسبدب ٌرمتلاو «هريصعب بتعلاو «هتمسب نبللاو ءهنهدب زوجلاو

 .رابتعالا اذه

 .هلزعب نطقلا ىف اوفلتخاو
7 

 .عامجإلاب «ناك امفيك زوجي :نطقلاب سابركلاو

 .نهدلا :خسُن يفو )١(



oاًبرلا باب  

0 

 الضافتم ضعبب اهضعب ةفلتخملا ناَمُحْللا عيب روجيو

 . منغلاو رقبلاو لبإلا نابلأ كلذكو

 .بنعلا لحب لقدلا لخ اذكو

 :هدارمو «(ًالضافتم ضعبب اهرضعب ةفلتخملا نا يرجي : لاق

 .منْعلاو رقبلاو لبإلا محل

 .دحاو سنج :سيماوجلاو ٌرقبلا امأف

 .نأضلا عم ٌرعملا اذكو

 .يتاَحّبلا عم بارعلا اذكو

 .(منغلاو رقبلاو لبإلا نابلأ كلذكو) :لاق

 داحتال ؛دحاو نج اهنأل ؛ٌروجي ال :هللا همحر ("”يعفاشلا نعو

 .دوصقملا

 يف رخآلاب امهدحأ باصن َلّمَكُي ال ىتح «ةفلتخم لوصألا نأ :انلو
 .ةعئصلاب لدبتت مل اذإ اهؤازجأ اذكف «ةاكزلا

0 

 ءامهيلصأ نيب فالتخالل ؛(بنعلا لحب "”لقّدلا لح اذكو) :لاق ا

 .نيسنج امهاريصع ناك اذهلو ءامهُيءام نيب اذكف

 .دصاقملا فالتخال ؛ناسنج :منغلا فوصو عملا ٌرعشو

 .۳۸/۲ بذهملا (۱)

 .رمتلا ًادرآ :لقدلا قفإ



 o۷ ابرلا باب

êمحللاب وأ «ةّيثألاب نطَبلا محش اذكو هک س . 

 .ًالضافتم قيقدلاو «ةطنحلاب زّبخلا عيب زوجيو

 ؛ةفلتخم ٌسانجأ اهنأل ؛(محللاب وأ «ةّيلألاب نْطَبلا محش اذكو) :لاق

 .ًاشحاف ًافالتخا عفانملاو يناعملاو روصلا فالتخال

 راض َربخلا نأل ؛(ًالضافتم قيقدلاو «ةطنحلاب زّبخلا عيب ٌثوجيو) :لاق

 ةطنحلاو ءدجو لك نم ًاليكم نوكي نأ نم جرخف «ًانوزوم وأ ًايددع

 ."”هيف ريخ ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .لوألا ىلع ئوتفلاو

 .ًاضيأ زاج :ةعيسن ةطنحلا تناك نإف ؛نيدقن اناك اذإ اذهو

 .ئوتفلا هيلعو «هللا همحر فسوي يبأ دنع زوجي :ةئيسن ُرّبخلا ناك نإو

 .حيحصلا يف «ٌرئاج :زبخلا يف مّلَسلا اذكو

 هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًانزو وأ ًاددع هضارقتسا يف "ريخ الو

 ."”رخأتلاو مدقتلاو ءروّنتلاو زاّبخلاو زبخلاب توافتي

 .لماعتلل ؛امهب زوجي :هللا همحر دمحم دنعو

 )١( ةيانبلا .ةغلابملا هجو ىلع زاوجلا يفن وهو ءزوجي ال يأ ١٠١/447.

 ٤٤٤/٠١. ةيانبلا .زوجي ال يأ (۲)

 ٤٤٤/٠١. ةيانبلا .رانلا ةوق فالتخال ؛هرخآ ىفو روُثتلا لوأ يف يأ (۳)



 ابرلا باب ه2

 .هدبعو ئلوملا نيب ابر الو

 .برحلا راد يف يبرحلاو ملسملا نيب الو

 توافتلل 00 روجي الو اندرو در : هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 .هداحآ ىف

 كلم هدي ىف امو َدبعلا نأل ؛(هدبعو ىلوملا نيب ابر الو) :لاق
5 « 

 .ابرلا ققحتي الف «هالومل

 ال :نيد هيلع ناك نإف ءّنْيَد هيلع نكي ملو «هل ًانوذأم ناك اذإ اذهو

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ئلوملا كلمب سيل هدي ىف ام نأل ؛ٌروجي

 ا مالا ردع ٠يت لاك ناصف :فافرغلا وكاد ىلع ادت

 .(برحلا راد يف يبرحلاو ملسملا نيب الو) :لاق

 .هللا امهمحتر ٠ سفاشلاو تفسوي أل افالخ

 .انراد يف مهنم نيأتسملاب رابتعالا :امهل
 ۶ و

 راد يف يبرحلاو ملسملا نيب ابر ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 7 (نرحلا

 )١( مألا ۳۷۹/۷.

 يقهيبلا هقيرط نمو «يعفاشلا هركذ نكل «هدجأ مل : ٠١۸/۲ ةياردلا يف لاق (۲)

 نع انثدح ةخيشملا ضعب نإ :فسوي وبأ لاق :لاق )181١79( راثآلاو ننسلا ةفرعم يف

 :لاق هنظأ .«برحلا لهأ نيب ًابر ال» :لاق ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع لوحكم
 .«مالسإلا لهأو»



 0۹ اًيرلا باب

 .٠ هاهو و واو . ا. هه. و و واو وه وه هاهو اه هه اه واه ده هو هه هو هه ه ا.ه ao اواو ® ىو و 4 4 ¢

 الام َدَخَأ :ملسملا هلآ قيرط يأبف «مهراد يف حابم مهّلام نألو

 ردع هيف نكي مل اذإ ءًاحابم
 هللاو «نامألا "”دقعب اروظحم راص هلام نأل ؛مهنم نوأتسملا يفالخب

 .ملعأ ئلاعت

 ان FF FR ان

 .مكحب : خست يفو )١(



 قوقحلا باب كد

 قوقحلا باب

 قَح لكب هّيرتشي نأ الإ ئلعألا هل سيلف : ٌلزنم هقوف ًالزنم ئرتشا نّمو
 .هنم وأ «هیف هل وه ريثكو ليلق لكب وأ «هقِفارمب وأ «هل وه

 . ئلعألا هل نكي مل : قَح لكب تيب هقوف ًاتيب ىرتشا نّمو
 .فينكلاو ءولعلا هلف : اهدودحب ًاراد ئرتشا نّمو

 0 و ےک 2
 .اضيأ ةلظلا تلخد : ريثكو ليلق لكب وأ ءاهقفارمب اهارتشا نإف

 قوقحلا باب

 ع ىلإ 4 و ب د

 هيرتشي نأ الإ ٰىلعألا هل سيلف :لزنم هقوف الزنم ئرتشا نمو) :لاق
 2 ا ۶

 .هنم وأ «هيف هل وه ريثكو ليلق لكب وأ «هقفارمب وأ «هل وه قَح لكب
 .ئلعألا هل نكي مل :قَح لكب تیب هقوف اتيب ئرتشا نّمو 9 3 ١ 2 3 2 ١

 كلا علا هلف :اهدودحب اراد ئرتشا نمو

 72 ر 2

 .(ًاضيأ ةّلظلا تّلَحَد :ريثكو ليلق لكب وأ ءاهقفارٌمب اهارتشا "”نإف

 .ناسنإلا ةجاح ءاضق ناكم «ضاحرملا يأ «حارتسملا وهو )١(

 ةخسنلا ه78١٠ ةخسنو «544 مقرب ةيناميلسلا ةخسن يف ةتبثم ةلأسملا هذه (۲)

 .5 ؟5”ص يدتبملا ةيادبو «ةسيفنلا



 00۱ قوقحلا باب

 ٠.6 6. د .اع.اهو هاهو ده GGG و و و ده و هاه و ده هو هو هى و و هو هه

 :رادلاو ءوتيبلاو «لزنملا نيب ''"عَمَج

 ٌولعلاو «ذودحلا هيلع ريدا امل مسا هنأل ؛ّوْلْعلا مظتني :رادلا :مساف

 .هيف لخديف «هئازجأو لصألا عباوت نم

 «هلثمل ًاعَبَت نوكي ال ءيشلاو «هلثم ُوْلُعلاو «هيف تاي امل مسا :تيبلاو

 .هيلع صيصنتلاب الإ "هيف لخدي الف
 برَض عم «ئنكسلا قِفارم هيف انت هنأل ؛تيبلاو رادلا نيب :لزنملاو

 هيف وللا لخدي :رادلاب ههّبشلف «باودلا لزنم هيف نوكي ال ْذِإ ؛"”روصُق
 .“هنودب هيف لخدي ال :تيبلاب ههبشلو «عباوتلا ركذ دنع عب

 رکسم لك نأل ؛”كلذ عيمج يف وللا لخدي انفع يف :ليقو

 .وُلُع نع ولخي الو «ةناخ :ةيسرافلاب ئمسُي
 ا ا ؛فينكلا لخدي :رادلا مسا يف ُوْلُعلا لخدي امكو

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ ١١/459.

 ) )1.هعيب يف يأ

 .روصق عون هيف يأ (۳)

 .هركذ نودب يأ (5)

 .رادلاو لزنملاو تيبلا يف يأ (5)
 و

 .لزنم :ْئرخأ يفو «تيب :خبسن يفو )0



oo0Yقوقحلا باب  

 الإ «قيرطلا هل نكي مل : ًانكسم وأ ًالزنم وأ «راد يف ًاتيب ئرتشا نمو

 3 506 ا
 .ريثكو لیلق لکب وأ «هقفارمب وأ «هل وه قح لكب هّيرتشُي نأ

 .ليسملاو «برشلا اذكو

 هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع "انركذ ام ركذب الإ طلا ل خدت و

 ."همكح ذخأف «قيرطلا ءاوه ىلع ينبم

 امم ءيش ٍرْكِذ ريغ نم لخدُي :رادلا يف هُحَتْفَم ناك نإ :امهدنعو

 .فينكلا هباشف «هعباوت نم هنأل ؛انرکذ

 هل نكي مل :ًاتکسم وأ ءًالزنم وأ «راد يف ًاتيب ئرتشا نمو) :لاق

 .ريثكو ليلق لكب وأ «هقفارمب وأ «هل وه ّقَح لكب هيرتشي نأ الإ .*”قيرطلا

 «عباوتلا نم هنأ الإ ءدودحلا جراخ “هنأل ؛ (لّيسَملاو «برشلا اذكو

 .عباوتلا ركوب لخديف

 ىلع رخآلا فرطلاو «ةعيبملا رادلا ىلع هيفرط دحأ نوكي يذلا طاباسلا يه )١(

 :بزخملا ىف لاقو «رادلا ىف هحّتفمو «ةكسلا ىف تاناوطسألا اف نأ ا راد

 نوت 60١/١٠١ ٠ ةيانبلا .بابلا قوف نوكت يتلا ةّدّسلا يه

 .هنم وأ «هيف وه ريثكو ليلق لكب وأ «هقفارّمب وأ ءهل ّقح لكب :هلوق وهو (1)
 .قيرطلا مكح يأ (۳)

 ىلإو «ةذفان ريغ ةكيم ىلإ اهقيرط امأف ءناسنإ كلم يف صاخلا قيرطلا يأ (5)
 .يكاكلا نع ًالقن ٠٠١١/٠١ ةيانبلا .لخديف :ماع قيرط

 .عيبملا دودح جراخ ليسملاو برُشلاو قيرطلا نم ردحاو لك نأل يأ (5)



 ه٠ هو و و. و او واو. و. GSC واه هاه هاه أوه هاه هاه ده هاه هاه هه هه هه

 ذإ "هب الإ ققحتي الو «عافتنالل ُدَقَعُت اهنأل «ةراجإلا فالخب
 وع 2 8

 ةدئافلل اليصحت ؛لخديف «هرجأتسي الو «ةداع قيرطلا يرتشي ال ٌرجأتسملا

 .هنم ةبولطملا

 دقو «هيرتشي ةداع يرتشملا نأل ؛هنودب ٌنكمم :عيبملاب غافتنالا امأ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةدئافلا تلصحف «هريغ نم هعيبيف «هيف ٌرِجَّن

FR FR د 

 .قيرطلاب الإ ٌعافتنالا ققحتي ال يأ )١(



o04قاقحتسالا باب  

 قاقحتسالا باب

 , لجر اهّقحتساف «هدنع تَدَلوف «ةيراج ئرتشا نمو
 .اهدلو اهْعبَتَي مل : لجرل اهب ّرقأ نإو ءاهدلوو اهذخأي

 i 2 : يرتشملل دبعلا لاق دقو رح وه اذإف ءًادبع ئرتش *ا نمو

3 

 » e هيب

 قاقحتسالا باب

 ناف ةة لجو اهقحتساف ةهدنع توكوف + ةيزاج رشا نمو لاق

 .(اهدلو اهني ملا لجرل اهب رقأ نإو ءافدلوو اهذخأبي

 ٌرهظيف ةن ةنيبم اهيساك اهنإف «ةقلطم ةجح ةنيبلا نأ :امهنيب قرفلا ةجوو
 ذهل نوكيف 000083

 لا تور ؛هب ربخملا يف كلملا تبث هيثم ءةرصاق ةجح :رارقإلا امأ
 .هل دلولا نوكي الف «لاصفنالا دعب هتابثإب تعفدنا دقو «رابخإلا

 ا د لیت مل 3 0

 ملا يالا 3 ابا د لاو وا ءاضقلا طرتشي | ل

 ا لاب مكحلا تحت لحد :هزيخا وفي يف ناك اذ لولا

 :يرتشملل دبعلا لاق دقو و اذإف «ًادبع ئرتشا. نمو) :لاق

 .لخدي مل :خسُت يفو ءاهْعَبْتي :خسُن يفو )١(



 000 قاقحتسالا باب

 مل : ةفورعم َةبيَغ ًابئاغ وأ ءًارضاح عئابلا ناك نإف : هل البع ينإف « ينرّتش

 ريب

 ءدبعلا ىلع يرتشملا َعَجَر : وه نيأ ئَردُي ال ًابئاغ عئابلا ناك نإو

 . عئابلا ىلع وه عجرو

 لك ئلع هيلع عجري مل : ارح هَدَجَوف «ةيدوبعلاب ًاَرِتُم ًادبع نهرا نإو
 .لاح

 مل :ةفووغم غ اناغ وأ ارتفاع عئابلا ناك نإف :هل دبع 2 ان ءينرتشا

 ءدبعلا ىلع يرتشملا عَجَر :وه نيأ ىَردُي ال ا اا ناك نإو

 .عئابلا ىلع وه عجرو

 لك ئلع هيلع مجري مل :ًاَرح هدجوف «ةيدوبعلاب ًارقَم ًادبع َنَهَترا نإو
 .(لاح

 ةضواعملاب عوجرلا نأل ؛امهيف عجري ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ًيبنجألا لاق اذإ امك راصف «ًابذاك ٌرابخإلا الإ سيل ٌدوجوملاو «ةلافكلاب وأ

 .ةيناثلا ةلأسملا يهو دبع ينإف يئهترا :''”دبعلا لاق وأ «كلذ

 ينأب هرارقإو «" "هرم ىلع ًادوتعم ءارشلا يف عرش رش يرتشملا نأ : امهلو

 هل نمثلل ًانماض ءارشلاب رمألاب ” ل ضرر 09 ذإ دبع

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :دبعلا :ظفل )١(

 .ينرتشا :لاق ثيح «دبعلا رمأ يأ )۲(



 قاقحتسالا باب كلما

 .٠ 6و ا. 6و و و او و و د وأو و ده او دودو هاو هاه دوه وه اه هه هله هع ده ده هو ده هوو هده هاه اه هه هاه

 .ررضلاو رورغلل ًاعفد ؛ عئابلا ىلع هعوجر رّذعت دنع

 نأ نكمأف «ةضواعم دقع عيبلاو «هئاكم فرعي ال اميف الإ َر 02 الو

 ةر رعاك .'”ةكاسلل [تاهني الا ا

 «هقح نيع ء ءافيتسال ةقيث ةقيثو وه لب «ةضواعمب سيل هنأل ا فالحب

 الف «لادبتسالا ةمرح عم « هيف مّللسملاو فرصلا لدبب نهرلا روج وح

 .ةمالتلل ااش ب إلا لمح

 .رورغلا ققحتي الف «هلوقب ًابعي ال هنأل :يبنجألا فالخبو

 مث هل تْنِؤَأ دق ئنإف ءاذه يدبع اوعياب لولا 1 :انتلأسم ٌريظنو

 .هتميقب هيلع نوعجري ''”مهنإف :قاقحتسالا َرْهَظ

 ؛هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع لاكشإ بأ ا فو قوم

 e ا

 Ee ؟هلنع

 .قولعلا ءافخل ؛ عنام ريغ ضقانتلا ّنكل طش وه :ليقو

 )١( ةيانبلا .لعاف :نزو ىلع ١٠١//401.

 .ةمالسلل ًانامض هب رمألا لعجُي نأ :خسُن يفو )١(

 .ةمالسلل ًانامض هب رمألا لعحي مل :ةضواعم نهرلا نكي مل اذإ ينعي (۳)

 .هوعياب نيذلا يأ (5)



 هها/ قاقحتسالا باب

 : كّصلا كلذ ئلع َمََحو «كلذ ىلع لجر دهشف ءًامالغ ئرتشا نّمو

 .هاوعد ىلع وهو ءميلستب كلذ سيلف

 هب ئلوملا دادبتسال ؛عنمي ال ضفاف :قاتعإلا يف عضولا ناك نإو

 بتاكملاكو «علخلا لبق ثالثلا تاقّلّطلا ىلع بلا ميت ةعلتخملاك راصف

 .ةباتكلا لبق قاتعإلا ىلع اهُميِقُي

 كلذ ئلع مَكْحو «كلذ ئلع لجر دهشف ءًامالغ ئرتشا "”نّمو) :لاق
 .(””هاوعد ىلع وهو «"””ميلستب كلذ سيلف :كّصلا

 ىلع هّثداهش نوكت الف «هسفن لام عيبي امك هريغ لام عيب َناسنإلا َنأل
 .عئابلا كلم مالغلا نأب ًارارقإ : عيبلا

 .هاوعد لطبت :هب دهشي وهو «هکلمی وهو عاب :كصلا يف بنك نإو

 الف ءاضرلاو طخّتسلا لمتحي هنأل ؛عيبلاب ًانذإ نوكي ال توكسلاو

 .يرورض ليلدب الإ ًاضر لعجُي

 يت ا ل ل تبثم اهحرشو ةلأسملا هذه )١(

 ريغصلا عماجلا يف تبثم تبثم وهف ةلأسملا نم امأو هو ا ةسق ةقسن

 ةلأسملا هذه تطقس دقو .ه۸١۳٠٠ ةخسن يفو ٤٤٤٠ص يدتبملا ةيادبو ١۱۸ص

 .اهتاعبط نم كلذكو «ةيادهلا خست ةيقب نم اهحرشو
 .عئابلا كلم وه مالغلا نأ (۲)

 :دارملاو «ريغصلا عماجلا صن تبثأ دقو .هاوعد حصت هنإف 1٤٤: ةخسُن يفو (۳)
 هكلم مالغلا نأ دهاشلا اذه ئعدا مث ءكصلا ىلع متخو «ءارشلا ىلع دهش اذإ هنأ
 .٤۲۹ص ريبكلا عفانلاو «يودزبلل ريغصلا عماجلا حرش رظني .عمسُتو هاوعد حصت



 قاقحتسالا باب 00۸

 ةئام ىلع ٌرادلا هدي يف يه يذلا هحلاصف اد يف ًاَقَح عدا نمو

 رين جراما اهنم ًاعارذ الإ ثادلا تّقِحّتساف «مهرد

 ی اهنم وس تساف «مهرد ةئام ئلع هحلاصف ءاهّلك اهاعّذا نإو
 مس اس سس

 . هباسحب عجر

 .هتحص دوجو ال «عيب ةروص ٍدوجو ىلع دهش هنألو

 يذلا هحلاصف) .ًالوهجم ًاقح :هانعم «(راد يف ًاَقَح عدا نّمو) :لاق

 مل :اهنم ًاعارذ الإ ٌرادلا كقبسساف د ٍةئام ئلع ٌرادلا هدي يف يه

 .يقابلا اذه يف ياوعد :لوقي نأ يعدملل نأل ؛(ءيشب عجري

 اهنم قِحّبساف وهرد ب انام راع ةحلاسف اهلك اهاغذا نار لاف

 دنع دب عوجرلا بّجّوف «نكمم ريغ قيفوتلا نأل ؛(هباسحب ْعَجَر :ءيش
 ْ .لدبملا ةمالس تاوف

 نأل ؛ٌرئاج :مولعم ىلع لوهجملا نع حلصلا نأ ىلع ةلأسملا ِتْلدو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةعزانملا ىلإ يضف ال طقسُي اميف ةلاهجلا

f FF ا 



 2 يلوضنلا عي يف لسن
 ج س م ج ج  ب؟ححمت77سللللا

 و

 ‹عيبلا زاجأ ءاش نإ : رايخلاب كلاملاف : هرمأ ريغب هريغ كلم عاب نمو

 . حسف ءاش نإو

 يلوضفلا عيب يف لصف

 زاجأ ءاش نإ :رايخلاب كلاملاف :هرمأ ريغب هريغ كلم عاب نَمو) :لاق

 ١ 1 .(خَسَف ءاش نإو «عيبلا

 ٍةيالو نع ردصي مل هنأل ؛دقعني ال :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 الإ داقعتا الو ءادقف دقو :كلاملا نذإب وأ .«كلملاب :اهنأل ؛ةيعرش
 .ةيعرشلا ةردقلاب

 لوقلا بَجَوف ههّلَحَم يف .هلهأ نم ٌرَدَص دقو ءشيلمت فرصت هنأ :انلو
 ئفكي ثيح «"”'هتعفن هيف لب «"'هريخت عم كلاملل هيف َرَرَض ال ْذِإ «هداقعناب

 .“هريغو «نمثلا رارقو «يرتشملا بلط ةنؤم

 .ءاغلإلا نع هيالك نصل ؛دقاعلا عفن هيفو

 )١( بلطملا ةياهن ٥۹/۷.

 .خسفلاو ةزاجإلا نيب يأ (۲)

 .كلاملل عفن يأ (۳)

 457/٠١. ةيانبلا .كلاملا ئلإ عجرت ال اهنإف «دقعلا قوقح نم يأ (5)



 يلوضفلا عيب يف لصف 0

 واب هع .امهلاحب نادقاعتملاو ءًايقاب هيلع دوقعملا ناك اذإ ةزاجإلا هلو

 يكولا ةلزنمب ءهدي يف إو . ليكولا ةلزنمب ءهدي ىف ةنامأ هل ًاكولمم “مثلا ناك : كلاملا زاجأ اذإ

 هوجولا هذهل ًاليصحت ؛ةيعرشلا ةردقلا تبق «يرتشملا عفن هيف
 .عفانلا ففّرصتلا يف ْنَّذأي لقاعلا نأل ؛ةلالد ُتباث َنذإلا ّنإو فيك

 ؟(امهلاحب نادقاعتملاو ءايقاب هيلع ٌدوقعملا ناك اذإ ة زاجإلا هلو) :لاق

 نيدقاعتملا مايقب كلذو «همايق نم دب الف .دقعلا يف فرضت ةزاجالا نأ

 .هيلع دوقعملاو

 ةلزنمب «هدي يف ةنامأ هل ًاكولمم ْنمثلا ناك :كلاملا زاجأ اذإو) :لاق

 .ةقباسلا ةلاكولا ةلزنمب :ةقحاللا ةزاجإلا نأل ؛(ليكولا

 .هسفن نع قوقحلل ًاعفد ؛ ةزاجإلا لبق حسي نأ يلوضفللو

 .ضحم ربعم هنأل ؛ حاكنلا يف يلوضفلا فالخب

 ًانّيعم ًاضرع ناك نإف ءّانّْيَد مثلا ناك اذإ اذه

 .ًاضيأ ًايقاب ضرعلا ناك

 نوغلا رس رخل نك رس نعم ءرانعإ 347 NT "”ةزاجإلا مث

 نكي مل نإ هتميق وأ ءًايلثم ناك نإ عيبملا لثم هيلعو « يلوضفلل ًاكولمم

 .ةزاجإلا يلع فّقوتي ال ءارشلاو هيك نوف مار هنأل ؛ًايلثم

 اذإ ةزاجإلا ٌحصت امنإ :
0 

 .ًانيعم ًاضرع نمثلا ناك اذإ اميف ينعي «ةضياقملا عيب يف يأ )١(

 .هلام نم نمثلا دقني نأ ةزاجإ يأ (۲)



 ه۱ يلوضفلا عيب يف لصف

 : عيبلا ئلوملا زاجأ مث «يرتشملا هقتعأو . هعابف دبع تضف نمو

 .اناسحتسا ؛رئاج قتعلاف

 فّقوت هنأل ؛"”نْيَلصفلا يف ثراولا ةزاجإب دقني ال كلاملا كله ولو

 .هريغ ةزاجإب زوجي الف «هسفنب ثّروملا ةزاجإ ىلع
 يف عيبا زاج : عيبملا لاح ُمّلعُي الو « هتايح لاح يف كلاملا هزاجأ ولو

 لصألا نأل ؛هللا همحر دمحم لوق وهو الأ هللا همحر فسوي يبأ لوق

 :هواقي
 دنع هّمايق ْمّلعُي ئتح حصي ال :لاقو هللا همحر فسوي وبأ عجر مث

 .كشلا عم ثبثي الف «ةزاجإلا طْرَْش يف عقو كشلا نأل ؛ةزاجإلا

 :عيبلا ئلوملا زاجأ مث «يرتشملا هقتعأو «هعابف ءًادبع بص نّمو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(اناسحتسا ؛ٌرئاج قتعلاف

 .كلملا نودب َقْنِع ال هنأل ؛زوجي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 ."”«مدآ نبا هكِلمُي ال اميف َقّْنِع ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 :لبقتسم نامز يف ةرخآلا يف تبث ولو «كلملا يفي ال فوقوملاو
 ”كلملا :قاتعإلل حّحصملاو ءدجو نود هجو نم تباث وهو ءادنتسم تبشي

 :انيوز امل 6 لماكلا

 )١( ةيانبلا .ًانيد وأ ًاضرع نمثلا ناك اذإ اميف يأ '1١//471.

 «(۲۱۹۰) دواد یبا ننس «حيحص نسح :لاقو )۱۱۸١(« يذمرتلا ننس (۲)

 ۲٠٠/۲. جاتحملا ةفحت يف نقلملا نبا هدانسإ حصو )۲٠٤۷(« هجام نبا ننس



 ه6 و دو دع اع هادو د. اه ده هاو اه و ها ده هاه هاه هاه هه اه هه واه ها هه هه GO ده هو ¢ ¢ ¢ ¢

 قتعي نأ الو «نامضلا يدؤي مث «بصاغلا َقِتِعُي نأ حصي ال اذهلو

 .كلذ عئابلا ٌزيجي مث «عئابلل ٌرايخلاو «يرتشملا
 ٌعرسأ هنأ عم «هيف نحن اميف بصاغلا نم يرتشملا عيب حصي ال اذكو

 ..نامضلا ْئىّدأ اذإ بصاغلا نم ذقن ىتح «ءاذافن

 .نامضلا ُبصاغلا ئدأ اذإ بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ حصي ال اذكو

 «كلملا ةدافإل عوضوم لطم يفّرصتب ًافوقوم تبث كلملا نأ :امهلو

 راصف هِذاََتب دفنيو «هيلع ًابّئرم قاتعإلا فقوتيف رم ام ئلع «هيف ررض الو

 يهو «ةكرتلا نم ًادبع ثراولا قاتعإكو «نهارلا نم يرتشملا قاتعإك
 .كلذ دعب ٌنويدلا ائضق اذإ ٌذُفنيو «حصي :نويدلاب ةقرغتسُم

 .كلملا ةدافإل عوض وم ريغ بصغلا نأل ؛هسفنب بصاغلا قاتعإ فالخب

 نارِقو «قلطمب سيل هنأل ؛عئابلل ٌرايخ عيبلا يف ناك اذإ ام فالخبو
 .الصأ مكحلا قح يف هداقعنا عنمُي :هب طرشلا

 عئابلل تبثي ةزاجإلاب نأل ؛عاب اذإ بصاغلا نم يرتشملا عيب فالخبو

 .هلطبأ :هريغل هفوقوم كلم ئلع رَ اذإف تاب كلم
 هركذ اذك ءهنم يرتشملا قاتعإ ذفني :نامضلا بصاغلا ئدأ اذإ امأو

 .حصألا وهو «هللا همحر "لاله

 .هركذ مدقتو «فقولا باتك بحاص ‹يرصبلا ئيحي نب يأرلا لاله )١(



 oY يلوضفلا عيب يف لصف

 شرألاف : عيبلا ئلوملا زاجأ مث ءاهشرأ َدَحَأف ءدبعلا دي تعطق نإف

 . يرتشملل

 . نمثلا بفصن ئلع داز امب قدِصتَيو
 عيبلا رِجَي مل : لوألا عيبلا ئلوملا زاجأ مث ءَّرَخآ نم يرتشملا هعاب نإف

 . يناثلا

 :عيبلا ئلوملا زاجأ مث ءاهّشرأ "ذخأف ءدبعلا دي تعِطق نإف) :لاق

 عطقلا نأ نّيبتف 000 ؛ (يرتشملل شرألاف

 هكلو ىلع لصَح
 للا تسر نوحي اا و

 بّئاكملاك «شرألا قاقحتسال يفكي هجو نم كليلا نأ :"”هل ٌرْذَعلاو

 رم را دوکي یا يف 35 د نر غلو هي تطأ اذإ
 َريجأ مث «عئابلل ٌرايخلاو «يرتشملا دي يف ئرتشملا دي تعِطُق اذإ اذكف
 :رم ام ىلع «قاتعإلا فالخب «يرتشملل شرألاف :عيبلا

 وأ «هنامض يف لخدي مل هنأل ؛(نمثلا مفصن ئلع داز امب قدصتيو)

 .كلملا مدع ةهبش هيف

 مل :لوألا عيبلا ئلوملا زاجأ مث ءَرَحآ نم يرتشملا هعاب نإف) :لاق
 .انركذ امل ؟(يناثلا عيبلا زج

 )١( ةيانبلا .يرتشملا ذخأف «يرتشملا دي يف دبعلا دي تعطق نإف يأ 7/٠١/ا4.

 ) )۲.هّللا همحر دمحم مامإلا باوج يأ «دمحمل يآ



 يلوضفلا عيب يف لصف 0000

 .زجي مل : عيبلا زاجأ مث «لتق وأ «هدي يف تامف «يرتشملا هعبي مل نإف

 ئابلا کک يرتشملا ماقأو ءهِرْمَأ ريغب هريغ دبع عاب نمو

 لبق مل : عببلا در هب دارأو «عيبلاب هرمأي مل هنأ ٍابعلا بر وأ

 «لوألا عيبلا يف ةزاجإلا مدع رابتعا ىلع «خاسفنالا َررغ هيف نألو

 .نرغلا هيف ُرثوُي ال هنأل ؛امهدنع قاتعإلا فالخب «هب ٌدسفي عيبلاو

 :عيبلا زاجأ مث «لتق وأ ءهرلي يف تامف «يرتشملا هْعبي مل نإف) :لاق

 تاف دقو «هيلع دوقعملا مايق :اهِطْرَش نم ةزاجإلا نأ انركذ امل ؛(زجي مل
 ئتح «لتقلاب يرتشملل لدبلا ُباجيإ ْنكمُي ال ْذِإ «لتقلاب اذكو «توملاب

 «لدبلاب لباقي اكلم لتقلا دنع يرتشملل كلم ال هنأل ؛لدبلا ءاقبب ًايقاب دعي

 .تاوقلا ققحتف

 باجيإ نكمأف «تباث يرتشملا كلم نأل ؛حيحصلا عيبلا فالخب

 ."!هفَلَخ مايقب ًامئاق عيبملا نوكيف «هل لدبلا

 رارقإ ىلع ةنّيبلا يرتشملا ماقأو هِرْمَأ ريغب هريغ دبع عاب نَّمو) :لاق

 لبقُت مل :“ ميلا در هب دارأو «عيبلاب هرمأي مل هنأ دبعلا بر وأ «عئابلا

 «هتحصب هنم ٌرارقإ :ءارشلا ىلع مادقإلا ذإ «ئوعدلا يف ضقانتلل ؛(هنيب

 .ئوعدلا ةحص ىلع ةّيِنْبم ةنيبلاو

 .ةميقلا وهو )١(

 :ظفل حيجرتل رظنيو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف وه امك «عيبملا :خسُن يفو (۲)

 ٤۷1/٠١. ةيانبلا : عيبلا



 0 يلوضفلا عيب يف لصف

 بذ يرتشملا بلط نإ علا لطب يقاقلا دنع كلذب تلا زكا إذ

 عئابلا نقب مل : هئانب يف يرتشملا اهلخدأو ؛ لجرل ًاراد عاب نمو

 ناكو ءارخآ هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 . هللا هنو دخت لاوق ىهو « عئابلا نمضي : ًالَوأ لوقي

 يرتشملا ّبّلَط نإ عيبلا لَطَب :يضاقلا دنع كلذب ئابلا َّرقأ نإو) :لاق

 ىلع هدعاسي نأ يرتشمللو «رارقإلا ةحص عنمي ال ضقانتلا نأل ؛(كلذ

 .يرتشملا ُبلط طش اذهلف ءامهنيب قافتالا ققحتيف «كلذ

 قص اذإ يرتشملا نأ «تادايزلا» ىف َركذو :هنع هللا يضر لاق

 ا: کلل ها مئابلا رارقإ ىلع ةنيبلا ماقأ مث «هّيِعدم

 “ةلأسملا كلت يفو «يرتشملا دي يف ةلأسملا هذه يف دبعلا نأ اوقَّرفو

 نيعلا نوكت ال نأ :نمثلاب عوجرلا طرشو «قحّتسملا وهو «هريغ لي يف
 .يرتشملل هدي يف ةملاس

 نمضي مل :هئانب يف يرتشملا اهلخدأو «لجرل اراد عاب نمو) :لاق

 .ًاريخآ هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو ب

 يهو «(هللا همحر دمحم ل وهو ؛ عئابلا ( نمضي : :ًالوأ لوقي ناكو

 اع او لاهو اا نإ علا ف يو الا ينفخ لاسم

 .باوصلاب ملعأ

FF FR FF 

 .تادايزلا ةلأسم يف يأ (۱)

 .بصغلا باتك يف يأ (۲)



 مّلّسلا باب 0٦
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 .باتكلاب ٌعورشم قع مّلّسلا

 مّلّسلا باب

 .ةئيادملا ةيآ وهو «("”باتكلاب ٌعورشم ٌدقع مَّكسلا) :لاق

 لحأ ئلاعت هللا نأ دهشأ :"'امهنع هللا يضر سابع نبا لاق دقف

 :اىلاعت هّلوق 8 «هباتك يف ٍةيآ لوطأ اهيف لزنأو «نومضملا فلسا

 .4 ويكمن سم لعل کل نی شيدت 6 اوئَمَء تريلا اًهيي»
 .۲۸۲ /ةرقبلا

 سيل ام عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام وهو :ةكسلابو

 لئلا يف نصرو :ناسنإلا دنع
 ةخسنلا اهنمو «خسُت ةدع يف يدتبملا ةيادب نم اهنأ ىلع ةتبثم ةلمجلا هذه )١(

 .ه9401و ءهالوالو ,هال58 اهخسن خيراتو «يكاكلا مامإلا ةخسن ىلع ةلباقملا

 قازرلا دبع فئصم )١5727(« يعفاشلا دنسم ء(١١٠۳) مكاحلل كردتسملا (۲)

 .109/7 ةياردلا «(۲۲۳۱۹) ةبيش يبأ نبا فنصم )۱٤۰۹5(«

 ال» :امهدحأ :ناثيدح امه معن ءاذكه هدجأ مل ١159/57: ةياردلا يف لاق (9)

 )1١7178(2 يذمرتلا ننس )76٠01(, دواد يبأ ننس يف وهو ««كدنع سيل ام عبت

E(۲۱۸۷) هجام نبا ننس < . 

 «...ملسيلف مكنم ملسأ نَم» :يتآلا ثيدحلا وهو ‹ملسلا يف ىف صخرو : :امهيناثو



 o۷ مّلّسلا باب

 . تاعورذملا يف و ؛تانوزوملاو «تاليكملا يف ٌرئاج وهو

 .هانيور امب هانكرت اًتکلو «هابأی ناك نإو سايقلاو

 .هيف مّلسملا وه عيبملا ذإ «مودعملا عيب هنأ :سايقلا هجوو

 .(تانوزوملاو «تاليكملا يف ٌرئاج وهو) :لاق

 «مولعم ليك يف مِلسيلف :مكنم ملسأ نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."'«مولعم لجأ ىلإ «مولعم ِنزوو

 ملسملاو «نامثأ امهنأل ؛ريناندلاو مهاردلا ريغ :تانوزوملاب ٌُدارملاو

 ."”امهيف مّلسلا حصي الف ءًانَمَْم نوكي نأ دب ال هيف

 .ًالطاب نوكي :ليق مث

 بسحب نّيدقاعتملا دوصقمل ًاليصحت ؛ٍلَّجؤم نمئب ًاعيب دقعني :ليقو
 .يناعملل :دوقملا يف ةريغلاز «ناكمإلا

 ؛هيف دقعلا ابجوأ لحم يف بجي امنإ حيحصتلا نأل ؛ٌحصأ لوألاو

 .كلذ نكمي الو

 «عرذلا ركذب اهّطْبِض ُنكمُي هنأل ؛(تاعورذملا يف) اذك (و) :لاق

 .ملسلا ةحص طرش َققحتيف «ةلاهجلا عفترتل اهنم دب الو «ةعنصلاو «قفصلاو

 ملسم حيحص «(770517) يراخبلا حيحص يف :«فلسيلف فلسأ نَم» :ظفلب )١(

 )1١(«: يناثملاو داحآلا يف :ًاعوفرم :«ملسأ نّمف ءاومِلسُت ال » :ظفلبو )۲٠۸۲(.

 .نامثألا يف يأ :تلق .اهيف :خسُت يفو «ريناندلاو مهاردلا يف يأ (؟)



 مّلسلا باب 0۸

 .ضْيَبلاو زؤوللاو زوجلاك ءاهذاحآ توافتت ال يتلا تادودعملا يف و
 ي

 .ءاوس : هيف ريبكلاو ٌريغصلاو

 زوجلاك ءاهداحآ توافتت ال يتلا تادودعملا يف) اذك (و) :لاق

 ا طوس" لا مولعم براقتملا يددعلا نأل ؛(ضّيَبلاو لاو

 1 ٠ .هيفّملسلاٌةوجيف «ريلستلاٌرودقم
 .توافتلا رادهإ ىلع سانلا حالطصال ؛(ءاوس : هيف ٌريبكلاو ٌريغصلاو)

 توافتبو ءًاشحاف ًاتوافت هداحآ توافتت هنأل ؛ناّمّرلاو ْخّيَطبلا فالخب

 ."توافتملا يددعلا ُفَرعُي :ةيلاملا يف داحآلا

 توافتت هنأل ؟ ةماعّنلا ضْيَب يف زوجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 َّ .ةيلاملا يف هداحآ

 .ًانزوو ًاليك زوجي :ًاددع “هيف ملسلا زوجي امك مث

 .ليكمب سیلو «يددع هنأل ؛ًاليك زوجي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .توافتلل اشا اددغ زوجي ال هنأ :هنعو

 ادودعم راص امنإو «ليكلاب ةراتو ءددعلاب فرعي ةرم رادقملا نأ :انلو

 .امهحالطصاب ًاليكم ٌريصيف «حالطصالاب

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ردقلا :ظفل (1)

 .توافتت ال يتلا تادودعملاو زوجلاو ضيبلا يف يأ (۲)

 .براقتملا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو «ةيطخلا خسنلا يف :توافتملا :اذكه (۳)

 .خسُت يف تبثم :ًانزوو :هلوقو ١١/١١« ةيانبلا .ةبراقتملا تادودعملا يف يأ (5)



 2 مّلّسلا باب

 .ًاددع سولفلا يف اذكو

 .ناويحلا يف مّلّسلا زوجي الو

 .(ًاددع سولفلا يف ""اذكو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذه :ليقو

 .نامنأ امال نوحي آل :هللا هر دی نفر

 ءامهحالطضاب لطبق ءامهحتلطضاب “هح يف تبثت بشت ةينمثلا نأ :امهلو

 9 لبق نم هانركذ دقو «ًاينزو دوعت الو

 .(ناويحلا يف مّلّسلا زوجي الو) :لاق

 «سنجلا نايبب ًامولعم ٌريصي هنأل ؛ٌروجي :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 .بايثلا هبشأف «ٌريسي كلذ دعب توافتلاو ءةفصلاو «عونلاو سلاو

 يف شحاف توافت هيف ئقبي :””فاصوألا هذه ركذ دعب هنأ :انلو

 .ةعزانملا ىلإ يضيف ءةنطابلا يناعملا رابتعاب «ةيلاملا

 اًجسُت اذإ نابوثلا توافتي امّلَقف ءدابعلا ٌعونصم هنأل ؛بايثلا فالخب
 .لحاو لاونم ىلع

 .سولفلا يف ملسلا زوجي اذكو يأ )١(

 .نيدقاعتملا قح يف يأ ()

 .نيسلفلاب سلفلا عيب ةلأسم يف ءابرلا باب يف (۳)

 .؟"99/65 ريبكلا يواحلا (5)

 .رِكُذ ام رْكِؤ دعب :خسُت يفو )٥(



 مّلّسلا باب 0۷۰

 . عراكألاو «سوؤرلاك «هفارطأ يف الو

 .ًازرج ةبطّرلا يف الو ال دب .ًاددع ٍدولجلا يف الو

 ىلإ دقعلا نيح نم ًادوجوم هيف مّلسملا ّنوكي ئتح ملسلا ر زوجي الو

 . لخملا نخ

 ."'ناويحلا يف مّلّسلا نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 .ريفاصعلا تح «هيمانجأ ٌعيمج هيف لخديو
 ذإ ءاهيف توافتلل ؛("عراكألاو «سوؤرلاك ءهفارطأ يف الو) :لاق

 ايل قم ا «توافتم يددع يه

 ةبطلا يف الو امزح بَّطحلا يف الو ءًاددع دولجلا يف الو) :لاق

 هب شي ام لوط هل َنْيِي نأب «كلذ فرع اذإ الإ ءاهيف توافتلل ؛(ًازَرْج

 .توافتي ال هجو يلع ناك اذإ زوجي ٍلئنيحف «عارذ وأ رب هنأ «ةمزحلا

 دقعلا نيح نم ًادوجوم هيف مَلسملا نوكي ئتح ملسلا ٌروجي الو) :لاق

 .(لِحّملا نيح لإ

 ‹حيحص نسح ثيدح :لاقو «(۱۲۳۷) يذمرتلا «(7757) دواد يبأ ننس )١(

 .ها .هريغو ينيدملا نب يلع لاق اذكه «حيحص ةّرّمَس نم نسحلا عامسو

 عامس يف فلتخا هنأ الإ تاقث هلاجر 5١4/5: حتفلا يف رجح نبا لاقو

 ٠١/7. ريبحلا صيخلتلا رظنيو ءاضعب اهضعب يوقي قرط ةدع هل ركذ مث «نسحلا

 .بعكلا ىلإ ةبكرلا نود ام وهو :عارك :عّمج (1)
 .اهل ٌرايعم ال :خسُن يفو (۳)



 0۷۱ مّلّسلا باب

 : اولس ايفو رع اكو ‹حلاملا كمسلا يف ملسلا روجيو

 :ركتلا اراه لأ للا دلع ادرج رم تقلا دنع ا ناك رل اريح
 .اندنع زوجي ال :كلذ نيب اميف ًاعطقنم وأ

 ؛لحَملا تقو ًادوجوم ناك اذإ زوجي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هبوجو لاح ميلستلا ىلع ةردقلا دوجول

 ودبي ئتح رامثلا يف اوُفِلَُت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 ."”«اهحالص

 يف دوجولا رارمتسا نم دب الف «ليصحتلاب :ميلستلا ىلع ةردقلا نألو

 .ليصحتلا نم َنكمتيل ؛لجألا ٍةدم

 نإو «ملسلا حسف ءاش نإ :رايخلاب ٍملسلا برف :َلِحَملا دعب عطقنا ولو
 يفرش ىلع ةىراطلا ٌرجعلاو «حص دق ملسلا نأل ؛هدوجو رظتنا ءاش

 .ضبقلا لبق عيبملا ٍدبعلا قابإك راصف «لاوزلا

 "ضو ءًامولعم ًانزو «حلاملا كمسلا يف ملسلا زوجيو) :لاق
 وه ذإ «ميلستلا ٌرودقم «فصولا طوبضم «رذقلا مولعم هنأل ؛(ًامولعم

 )١( ريبكلا يواحلا ۳۹۱/۰.

 يف اوفلست ال» :ظفلبو )001١(« ةناوع يبأ جرختسم يف فلؤملا ظفلب (۲)

 نبا ننسو «هنع تكسو «(47717) دواد يبأ ننس يف :«هحالص ودبي ئتح لخنلا

 ٠۲/۳". رابخإلاو فيرعتلا ١154/7« ةياردلا رظنيو «(7785) هجام

 .ًاعون يأ (۳)



 ملّسلا باب هال"

 ًامولعم ًانزو «هنيح يف الإ يِرَّطلا كمسلا يف ملسلا يف ريخ الو

 .امولعم ابرضو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع محللا يف ملسلا يف ريخ الو

 .زاج : ةمولعم ٍةفصب ًامولعم ًاعضوم محللا نم صو اذإ :الاقو

 .توافتلل ؛ًاددع هيف ملسلا و الو

 نو «هنيح يف الإ «يرطلا كمسلا يف ملسلا يف ريخ الو) :لاق

 الب يف ناك ول ئتح «ءاتشلا نامز يف عطقني هنأل ؛(امولعم ابرضو ءامولعم
 2 0 رق

 .اقلطم زوجي :عطقني ال

 .انركذ امِل ؛ًاددع ال ايزو روج امتاز

2 ٠ 97 0 
 يهو ءاهنم رابكلا محل يف زوجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هدنع محللا يف ملسلاب ارابتعا ؛عطقُت يتلا

 .هللا همحز ةفينح يبأ دنع محللا يف ملسلا يف "ريخ الو) :لاق

 ؛(زاج :ةمولعم ةفصب ءًامولعم ًاعضوم محللا نم صو اذإ :الاقو
 2 7 1 و ر

 .لثملاب نمضي اذهلو «بفصولا طوبضم ‹«نوزوم هنأل

 .لضفلا ابر هيف يرجيو ءانزو هضارقتسا زوجیو
 و

 .هنم عضوم فصو نِكمي ال هنأل ؛رويطلا محل فالخب



 AA مّلّسلا باب

 .ًالَّجْؤم الإ ملسلا زوجي الو

 «هترثکو مّظَعلا ةَّلِق يف توافتلل لر هنأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 ىلإ ةّييضفم ةلاهجلا هذهو «ةّسلا لوصف يفالتخا ئلع «هِلارُمو هنَمس يف وأ
 ٠ ١ .ةعزانملا

 نيمضتلاو «حصألا وهو «يناثلا هجولا ىلع زوجي ال :مّظَعلا عولخم يفو

 .عونمم لثملاب
 .ةميقلا نم لدعأ لثيلاف :ميلستلا دعبو «ضارقتسالا "اذكو

 امأ «هتقو يف هب ضوبقملا لكم فرق ف لاعب شقلا نألو

 .هب ٰیفتکي الف :فصولا

 .(ًالَّجؤم الإ ملسلا ٌروجي الو) :لاق

 :ثيذحلا قالطال الا رجب هللا ههر يعفاشلا لاقو
 ا ي ویک را

 .انيور اميف «؟مولعم لجأ ئلإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 َرلقيل ؛لجألا نم دب الف «سيلافملا ةجاحل ًاعفد ؛ةصخر عرش هنألو

 دجوي مل :لاحلا يف ميلستلا ىلع ًارداق ناك ولو َمّلسُيف «هيف ميلستلا ىلع
 .يفانلا ئلع يقبف «صخرملا

 .ًانزو ًاضيأ ٌعونمم يأ )١(

 ."945/8 ينارمعلل نايبلا (۲)

 .ًاقلطم زوجي :خسُت يفو )۳(

 .ًابيرق مدقت (5)



 مّلّسلا باب 24غ

 . مولعم لجأب الإ ٌروجي الو

 .هنيعب لجر عارذب الو «هنيعب لجر لايكوب ملسلا ٌروجي الو

 .اهنئعب ةلخن ةرمث وأ ءاهْيمب ةيرق ماعط يف الو

 .انيور امل | ؛(مولعم لجأب الإ زوجي الو) : لاق

 .عيبلا يف امك «ةعزاتملا لإ ةيرغفم هيف ةلاهجلا نألو

 «موي فصن نم رثكأ :ليقو «مايأ ةثالث :ليقو «رهش :هاندأ لجاألاو 00 و 7 4 5 - و 7 26

 .حصأ لوألاو

 .(هنّيعب لجر عارذب الو «هنّيعب لجر لايكوب ملسلا وجی الو) :لاق

 ءعيضي امبرف «ميلستلا هيف ٌرخأتي هنأل ؛هرادقم فرعي مل اذإ :هانعم
0Y 2 ١ 4لبق نم رم دقو «ةعزانملا ىلإ يدؤيف  . 

 التم عاصقلاک ءطسببني الو ضيقتي ال امم لايكملا نوكي نأ دب الو

 الإ «ةعزانملل ؛ٌروجي ال :بارجلاو ليبئرلاك «سبكلاب سبك امم ناك نإف

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يور اذك «هيف لماعتلل ؛ءاملا برق يف

 هيرتعت دق هنأل ؛(اهنيعب ةلخن ةرمث وأ ءاهنيعب ةي برف ماع يف هور : لاق

 .ميلستلا ىلع ةردق الف «ةفآ

 هللا بهذأ ول تيأرأ» :لاق ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع راشأ هيلإو

 ."«!؟هيخأ لام مكدحأ ( لي «رمثلا

 .عيبلا باتك لوأ يف (۱)

 .(19506) ملسم حيحص "62 يراخبلا حيحص (۲)



 هاله مّلّسلا باب

 سنج : طئارش عبسب الإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع مّللا حصي د الو

 . مولعم لجأو «مولعم رادقمو ءةمولعم ة ةفصو «مولعم عونو «مولعم

 الاف ا لع هك ناب ال ةةفضلا قابل ةر لإ فلا تناك ولو

 .ةناغرفب يخاسبلاو «ىراخبب زار شخلاک

 E E ر الو) :لاق

 رهت وأ نیش وأ اخ :انلوقك «(مولعم ا رسشج ا

 مال لال 2

 .ةيسخب و ا «(مولعم عونو كف

 .ءيدر وأ «ٌديج :انلوقك «(ةمولعم ةفصو -6)

 .ًانزو اذك وأ ءيفورعم لايكمب «ًاليك اذك :انلوقك ؛(مولعم ٌرادقمو )٤-

 اي ام هيف ةقفلاو ءانيور ام :هيف لصألاو «(مولعم لجأو -5)

 .ئلاعت هللا مهمحر خياشملا يأ )١(

 ةدلبب «ةناغرفب ةيرق مسا :خاسب :كلذكو «ئراخبب ةيرق مسا :نارمشخ (؟)

 4/117 ةياكلا نوت نين ارو ةنيدم" «ةيادفلا اخاف

 .زوجي ال :خسُت يفو (۳)

 :دودعملا نوك ريدقت ىلع :ةعبسب :خسُت يفو «ةطيرش :دودعملا ريدقت ىلع (5)
 77١/5. ريدقلا حتف ١ 759/1١« ةيانبلا .اطرش

 .ةيقبلا يف اذكهو «ةيلدبلا ئلع ءرسكلاب :سنج :خسُن يفو (0)

 اهيقست ىتلا ضرألا ىهو ءسْمَبلا لإ ةف اخ ا ءةيقسم يأ (0

 ٠٠/٠١. ١ ١ ةيانبلا .ءاملا نم ظَحلا ةسوخبم اهنأل ؛ءامسلا



 مّلّسلا باب 22

 ‹لیکملاک «هرادقم ىلع ٌدقعلا ولعت ناك اذإ ءلاملا سأر رادقم ا

 .دودعملاو «نوزوملاو

 . ةنؤمو لمح هل ناك اذإ هيف هيْفَوُي يذلا ناكملا ةيمستو

 ناكم ىلإ الو انعم ناك اذإ لاملا سأر ة ةيمست ىلإ جانحي ١ ال : الاقو

 . دقعلا عضوم يف هُمّلسُيو «ميلستلا

 راد لع فعلا ىل ناك اذ[ لالا سار زادكم. ةر دك)

 ۰ :ةودغتلاو «نوزوملاو «ليكملاك

 .ةثؤمو لمح هل ناك اذإ هيف هيري يذلا ناكملا ةيمستو ذا

 ناكم ىلإ الو ءًانّيعم ناك اذإ لاملا سأر ةيمست ةن لإ جاتحي ال :الاقو

 .فالتخا امهيف ناتلأسم ناتاهف «(دقعلا عضوم يف هُمَلسيو «ميلستلا

 ةو تلا هان ةراشإلا مسحب ةوصفنلا نأ : لوألا يف امهل

 .بوثلاك راصو

 مل ولف «سلجملا يف لدبتسُي الو «ًافويز اهضعب دجوي امبر هنأ :هلو
 ؟يقب مك يف ْىَردُي ال :هردق ملعب

 لام سأر در ىلإ جاتحيف «هيف مّلسملا لي ليصحت ىلع ٌرِدقَي ال امبر وأ

 ياا نار ا دقعلا اذه يف موهوملاو «ملسلا

 قّلعتي ال «هيف صو َعْرَذلا نأل ؛ًابوث لاملا سر ناك اذإ ام فالخب
 .هرادقم ىلع دقعلا

 دحاو لك لام سار نيبي ملو «نّيسنج يف ملسأ اذإ :هعورف نمو
 .امهدحأ َرادقم نبي ملو «نّيسنج يف ملسأ وأ ءامهنم



  Onا.ه 9و ا . و ا. ا. و او د. .اهو هو هو اه هاه هه هاهو ده و ده دى ها وه هو ا. و هه هه هاه هاه ها .٠

 ميلستلل بجوملا راقعلا دوجول ؛ُنّيعتي دقعلا ناكم نأ :ةيناثلا يف امهلو

 يف ناكمإلا تاقوأ لوأ َريظن ٌريصيف «هيف ُرَخآ ناكم هُمِحاَرُي ال هنألو
 ّ .بصغلاو ضرقلاك راصف «رماوألا

 نيعتي الف «لاحلا يف بجاو ريغ ميلستلا نأ :هللا همحر ةفينح يبالو

 .بصغلاو ضرقلا فالخب ءدقعلا ناكم

 ءايشألا ميم نأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفُّت هيف ةلاهجلاف :نّعتي مل اذإو
 .ةفصلا ةلاهجك راصو «نايبلا نم دب الف «ناكملا يفالتخاب فلتخت

 م

 نيعمي

 "هيف فالتخالا نإ :هللا مهمحر خياشملا نِم لاق نم لاق اذه نعو

 ل «فلاحتلا بجوي هدنع

 راصف ءامهدنع ٍدقعلا ةيضق ناكملا َنّيعت نأل ؛هسكع ئلع :ليقو
 .دقعلا يف فالتخالاك

 ةمسقلاو ءةرجالاو مثلا :فالخلا اذه لغو

 .ةنؤمو لمح هل ًائيش امهدحأ بيصن عم العَجو اراد امستقا اذإ :اهتروصو

 و شپ ال :ليقو

 ةمئألا سمش رايتخا وهو ءالجؤم ناك اذإ طرتشي هنأ حيحصلاو

 .هللا همحر يسْخرسلا

 .ءافيإلا ناكم يف يأ (۱)



 مّلّسلا باب 0۷۸

 ءءافيإلا ناكم نايب ئلإ هيف ٌحاتحُب ال :ٌةنؤمو ُلْمَح هل نكي مل امو
 .هيف ملسأ يذلا ناكملا يف هيفوُيو «عامجإلاب

 .ءافيإلل ؛ةبادلا ميلست ناكمو ءرادلا ناكم ُنّيعتَي :امهدنعو
 5 5 ١ ا و 2 ىف و چ

 ناكم نايب ىلإ هيف جاتحي ال :ةنؤمو لمح هل نكي مل امو) :لاق
 .هتميق فلتخت ال هنأل ؛(عامجإلاب «ءافيإلا

 .(هيف ملسأ يذلا ناكملا يف هيفوُيو)

 . عويبلاو < ريغصلا عماج هياور دهو :هنع هللا يضر لاو ةف فضلا اجلا ةناؤو "انهو بهن للا قو لاق

 نأل ؛حصألا وهو «ءاش ناكم يأ يف هيفوي هنأ :”تاراجإلا يف َرَكَذو
E 04أ و  

 .لاحلا يف بوجو الو ءءاوس اهلك نكامألا

 هنأل ؛نّيعتي :ليقو «ديفي ال هنأل ؛نّيعتي ال :ليق :ًاناكم ””نّيع ولو

 .قيرطلا رطح طوقس ٌديِفُ

 :هفارطأ نيابت عم هنأل ؛هب ىفتكي : ةو لكل اف ريصبلا ندع ولو

 .انركذ اميف قدحاو ةعقبك

 .هيف ملسأ يذلا ناكملا يف هيفويو :هلوق يأ )١(

 .١""<ص (؟)

 .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا باتك عويب يأ ()

 .هللا همحر دمحم مامإلل لصألا نم تاراجإلا باتك يأ )٤(

 تاعبط يفو .ملسلا بر يأ :ريدقتلاو «ةيطخلا خسنلا يف :نّيع :اذكه (5)
 .هيلإ مّلسملاو ملسملا يأ :ريدقتلاو .ةينثتلاب .انّيع :ةميدقلا ةيادهلا



 24 مّلّسلا باب

 . هيف هقرافُي نأ لبق لاملا سأر ضبقَي ىتح ملسلا حصي الو

 .(هيف هقرافي نأ لبق لاملا س أر ضبقي ىتح ملسلا حصي ي الو) :لاق

 يبنلا ئهن دقو «نْيدب نيد نع قارتفا هنألف :دوقنلا نم ناك اذإ امأ

 000 .""ىلاكلاب :ىلاكلا عيب نع ملسو هيلع هللا یلص

 فالسإلاو مالسإلا ذ ذإ «لجآب لجاع ذأ ملسلا نألف :ًانْيَع ناك نإو

 لا «ليجعتلا نع نائبني

 َرولَقَيف «هيف هيلإ مّلسملا "”بّلقتيل ؛لاملا سأر ميلست نم دب ال هنألو

 دلا لغ

N؛امهدحأل وأ  

 .مكحلا قح يف داقعنالا نم ًاعنام هنوكل ؛ ضبقلا ٌمامت عنمي هنأل

 .ديفم ريغ هنأل ؛ةيؤرلا ٌرايخ هيف تبثي ال اذكو

 .ضبقلا مامت عنمَي ال هنأل ؛بيعلا رايخ فالخب

 اج :مئاق لاملا سأرو «قارتفالا لبق طرشلا َرايخ طقسأ ولو

 .هريظن رم دقو هللا همحر رفزل ًافالخ

 :مهلوق يف "اهوُعمج طورشلا ةلمجو

 .ابرلا يف ًابيرق مدقت )١(

 .فرصتيل يأ (۲)

 .هللا مهمحر خياشملا يأ ()



 مّلّسلا باب 0۸۰

 هيلإ مّلسملا ىلع ٌنْيَد اهنم ر يتئام ملسأ نإف

 . لطاب : نْيَدلا ٍةّصِح يف مّلّسلاف : دَ ةئامو

 . ضبقلا لبق هيف مّلسملاو ملسلا لام سأر يف فّرصتلا زوجي الو

 ‹"هلیجأتو «هيف مّلسملا مالعإو 2""هليجعتو «"لاملا سأر مالعإ

 .”هليصحت ىلع ةردقلاو «“ءافيإلا ناكم نايبو

 مّلسملا ىلع نيد اهنم e ياسا و لاق

 .ضبقلا تاوفل ؛(لطاب :نّْيدلا ٍةَصِح يف مَّلسلاف :ُدْقَت ةئامو «هيلإ

 .هطئارش مامجتسال ؛دقنلا ٍةّصِح يف ٌزوجيو

 الو اس عو ملسلا ذإ ء*ىراط داسفلا نأل ؛ٌداسفلا عيشي الو

 نيب امل ؛قارتفالاب لطبي هنأ الإ «حص :قارتفالا لبق لاملا سأر َدَقَت ول

 «ِنْيدب ًانيع اعيابت ول امهنأ ئرت الأ يلا يب حال فلا در انهو

 .ًاحيحص دقعنيف «عيبلا لطبي ال :َنْيَد ال نأ اقداصت مث

 .(ضبقلا لبق هيف مّلسملاو ملسلا لام سأر يف قّرصتلا زوجي الو) :لاق

 .دقعلاب قحَتسملا ضبقلا تيوفت نم هيف امِلف :لوألا امأ

 .۳۸/۱۱ ةيانبلا .هتفصو هردقو هعونو هسنج نایب لع لمتشم وهو (۱)

 .قارتفالا لبق ميلستلا يأ )١(

 .مولعم لجأ ىلإ يأ (۳)

 .هيف مّلسملا ءافيإ يأ (5)

 .عطقني الأ وهو ءهيف مّلسملا ليصحت ليصحت يأ )٥(



 ۸۱ مّلسلا باب

 EEE 0 و
 . هيف ملسملا يف ةيلوتلا الو ةكرشلا زوجت الو

 لاملا سأرب هيلإ مّلسملا نم يرتشي نأ هل نكي مل : ملسلا الياقت نإف

 ال ضبقلا لبق عيبَملا يف ٌفّرصتلاو ميم هيف َمّلسملا ألف :يناثلا امأو

 .زوجي

 .هيف فرصت هنأل ؛(هيف مّلسملا يف ةيلوتلا الو «ةكرشلا زوجت الو) :لاق

 سأرب هيلإ ملسملا نم يرتشي نأ هل نكي مل :ملسلا الياقت نإف) :لاق

 .(هّلك هضبقي ئتح ًائيش لاملا

 «"كلام سأر وأ ءَكَمَّلَس الإ ذخأت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .خسفلا دنع يأ

 .هضْبَق لبق هيف فرصتلا لحي الف «عيبملاب اهّبَش َدَحَأ هنألو

 هيف مّلسملا لْعَج ْنكمُي الو وثلاث قح يف ٌديدج عيب ةلاقإلا نأل اذهو

 بحيال هنأ الإ هلم نيد هنأل اعف لاملا سأر لعجف .هطوقسل اغ
 ن 2 2

 .هجو لك نم ءادتبالا مكح يف سيل هنأل ؛ سلجملا يف هّضْبق

 :هانتركذ ام هيلع ةجحلاو هلأ همز رف فال هيفو

 نع ظفللا اذهب يورو اقر قوفو ًاعوفرم يور (AVY) ينطقرادلا ننس (۱)

 ءديج دانسإب ء(٦۲۰۰۰) ةبيش ىبأ نبا فنصم ىف ًافوقوم امهنع هللا ىضر رمع نبا

 60١/5. ةيارلا بصن رظنيو «7//77 ىقهيبلا ننس ١١7٠ /؟ ةياردلا ىف امك



o۸۲مّلّسلا باب  

 لجر نم هيلإ مّلسملا ئرتش ا لجألا لح اّمّلف «ةطنح رك يف ملسأ نمو

 .ءاضق نكي مل : ءاضق هضْبَقِب ملسلا بر َرَمأو رک

 : هسفنل هلاتكا مث .هل هلاتكاف .هسفنل هضبقي مث هل هّضبقي نأ هَرَمَأ نإو

 .زاج

 هيلإ ٌمّلسملا ئرتشا لجألا لح اًمَلف «ةطنح رك يف ملسأ نَمو) :لاق
 .ءاضق نكي مل :ءاضق هيضْبقب ملسلا وک لجر نم

 :هسفنل هلاتكا مث ءهل هلاتكاف «هسفنل هّضقَي مث «هل هضبقي نأ هَرَمَأ نإو

 يهنل ؛ نيترم ليكلا نم دب الف «ليكلا طرشب ناتقفصلا تعمتجا هنأل ؛(زاج
 .ناعاصلا هيف يرجي ئتح ماعطلا عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 دم اع راع ةيدعللا جرش او

 ةلزنمب هنأو «قِحال هيف مّلسملا ْضْبَق نكل ءاقباس ناك نإو "”ملسلاو
 مکح قح يف “هئيع لج ناو ةقيقح قيدلا ريغ نيعلا نأل ؛عيبلا ءادتبا

 .ءارشلا دعب عيبلا ققحتيف 0 لاويتمالا ةيُح وهو «صاخ

 مض اذإ هجوأ ةدع هلو 28/7 ينطقرادلا ننس «(۲۲۲۸) هجام نبا ننس (۱)

 5617/1١5. رينملا ردبلا رظني “يوق :ضعب ىلإ اهضعب

 ءارش ىلع ًاقباس ناك ملسلا بر عم هيلإ مّلسملا عيب :لاقي امع باوج اذه (؟)

 ةقفصلا ققحتت الف ءءارشلا دعب ًاعئاب هيلإ مّلسملا نوكي الف «هعئاب نم هيلإ مّلسملا
 55/١١. ةيانبلا .ىهنلا تحت لخدتل ؛ ةيناثلا

 انه ةلنضو :نإ ()

 .نيدلا َنيع ضوبقملا لعج نإ يأ (5)



 كر مّلَّسلا باب

 .زاج : كلا ضبقب قب هَرَمَأَف ءاضرَق ناكز املس نكي مل نإو

 رئارغ يف ؛هيلإ مسا هليكي نأ ملسلا بو ر َرَمآف رك يف ملسأ نمو

 . ءاضق نكي مل : بئاغ وهو لعفف .ملسلا بر

 نأل ؛(زاج :ركلا ضبقب ہقب هرم ءًاضرق ناكو ءاملس نكي ملانإو) : لاق

 ذوخأملا َنيع ةودرملا ناكف «ةراعإلا ظفلب دقعني اذهلو « ةراعإ ضرقلا

 عملا يمت اعتلال

 يف «هيلإ مّلسملا هليكي نأ ماسلا بر رمآف رک يف ملسأ نمو) :لاق

 مل ليكلاب رمألا نأل ؛(ءاضق نكي مل :ًبئ بئاغ وهو لعفف «ملسلا بر ''” رئارغ

 راصف «نيعلا نود «َنْيَدلا يف هقح نأل ؛ريآلا كلي افواصي مل هنأل ؛حصي

 ول امك راصف ءاهيف هسفن كل لَعَج دقو «هنم رثآرّعلل ًاريعتسم هيلإ لا

 .ًاضباق ريصَي مل : هيف نويدملا اهيل ًاسيك هيل | عقدف ؛"”نيد مهارد هيلع ناك

 َرمألا نأل ؛ًاضباق راص :اهلاحب اسلاف ةارتشم ةطنحلا تناک ولو

 .عيبلاب نيعلا كلم هنأل ؛هكلِم فداص ثيح «حص دق

 «هيلإ مّلسملل لسا يف نيحطلا ناك : نحطلاب هرمأ ول هنأ ئرت الأ

 .رمألا ةحصل ؛يرتشملل :ءارشلا يفو

 مّلسملا لام نم ُكِلهَي :ملسلا يف رحبلا يف هّبصَي نأ هَّرَمأ اذإ اذكو

 .انلق امل ؛هيلع نمثلا ٌررقتيو «يرتشملا لام نم :ءارشلا يفو «هيلإ

  01١ةيانبلا .نيلل يتلا «ةرارغ :عْمَج  »40/1١طيسولا مجعملا يفو 144/7:

 .قّلاوجلا نم ربكأ وهو «هوحنو حمقلا هيف عضوي «هوحنو شيخلا نم ءاعو

 .ةفاضإلا ىلع «رسكلاب .نيد :خسُت يفو (۲)
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GG ¢ ¢ه 6. و هو ا. ا. وا. ده هاو اود. واهو واع ها و د. شه هه هه ا.ه هه هى هه هه هه هاه هاو هه  

 يف هنع بئان هنأل ؛حيحصلا يف «ءارشلا يف ليكلا كلذب ئفتكي اذهلو
 ا ا E ODE دك

 .يرتشملا رئارغ يف عوقولاب : ضبقلاو ؛ ليكلا

 ؛ًاضباق رضي مل :لعفف «عئابلا رئارغ يف هّليكي نأ ءارشلا يف هّرَمَأ ولو

 عقي ام اذكف «هدي يف ٌرئاَرَغلا ٌريصت الف ءاهضبقي ملو «هرئارغ راعتسا هنأل

 نأل ؛ عئابلا تيب نم ٍةيحان يف هّلزعَيو لکی ناما ىلا زاضؤ اف

 .ًاضباق يرتشملا رصي ملف «هرلي يف هيحاونب تيبلا
 راص :نيعلاب أدب نإ :يرتشملل ٌرئارغلاو نيعلاو نيدلا عمتجا ولو

 هلثمبو «هكلوب هلاصتالف :ُمرْيَدلا امأو هيف رمألا ةحصلف :نيعلا امأ ءاضباق

 عفد نمكو «هضرأ يف اهعرزي نأ هّرمأو ةطنح ضرقتسا نّمك ءاضباق ٌريصي

 نايف قصت هك ع "هدي نا راو انتا غئاص ىلإ

 امأو ءرمألا ةحص مدعلف :ُنْيّدلا امأ ءاضباق ْرصَي مل :نّيّدلاب أدب نإو

 دنع “اكلهتسم راصف «يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق هِكلِوب ِهّطَلَخ هنألف :نيعلا

 نم هب يضرم ريغ طلخلا اذهو «عيبلا ضقتنيف هللا همحر ةفينح ينأ

 .نيعلاب ةيادبلا هذارم نوكي نأ زاوجل ؛ هتهج

 )١( ةيانبلا .ضبقلا لصحو يأ «عفرلاب 45/1١١.

 )١( ةيانبلا .هيف :خسُت يفو ءرئارغلا يف يأ 1١//ا4.

 ) )۳.متاخلا ديزي يأ

 .عيبملل ًاكلهتسم عئابلا راص يأ (5)



 086 مّلَّسلا باب

 ءالياقت مث ءهيلإ ملسملا اهَضبقو ءةطنح 7 يف واج ملسأ 5

 . اهَضَبَق موي اهّتميق هيلعف : هيلإ مّلسملا دي يف تت

 .زاج : ةيراجلا كاله دعب الياقت ولو

 : يرتشملا دي يف تتامف ءالياقت مث ءمهرد فلأب ةيراج ئرتشا ولو

 . ةلاقإلا تلطب

 يف هكراش ءاش نإو «عيبلا ضقت ءاش نإ :رايخلاب وه :امهدنعو

 .امهدنع كالهتساب سيل طلخلا نأل ؛ طولخملا

 ءالياقت مث «هيلإ ٌمّلسملا اهَضَبَقو «ةطنح رك يف ةيراج ملسأ نّمو) :لاق

 ."”اهّضَبق موي اهّتميق هيلعف :'”هيلإ مّلسملا دي يف تتامف
 ءاقب دمتعت ةلاقإلا ةحص نأل ؛(”زاج :ةيراجلا كاله دعب الياقت ولو

 مّلسملا وه امنإ ! هيلع ٌدوقعملا ملسلا يفو «هيلع دوقعملا دو «دقعلا

 نأل ؛ءاهتنا / ئقبي نأ ئلوأف :ءادتبا زاج اذإو «هئاقب لاح ةلاقإلا تّحصف «هيف

 .لهسأ ءاقبلا

 هيلع بجيف ءًاعَبَت ةيراجلا يف خسفنا :هيف مّلسملا يف ٌدقعلا خسفنا اذإو

 .اهتميق در هيلع بجيف رجع دقو اهّدر

 دي يف تتامف ءالياقت مث «مهرد وفلأب ةيراج یرتشا ولو) :لاق
 .ةلاقإلا تلطب :يرتشملا

 .يرتشملا :خسُن يفو )١(

 .ةفاضإلاب .اهرضْبق موي :خسُت يفو ءدقعلا بحاص يأ (۲)

 .اهتميق هيلعو ءزاج :ةدايز 55 4ص يدتبملا ةيادب يفو «لياقتلا يأ (۳)
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 »ع و

 .ةلطاب ةلاقإلاف : اهتوم دعب الياقت ولو

 تطرش : هيلإ مّلسملا لاقف ءةطنح رك يف مهارد لجر ىلإ ملسأ نّمو

 هيلإ مّلسملا لوق لوقلاف : ًائيش طرتشت مل : ملسلا بر لاقو ءًائيدر كل

 امنإ عيبلا يف هيلع دوقعملا نأل ؛(ةلطاب ةلاقإلاف :اهتوم دعب الياقت ولو

 الو ءادتبا ةلاقإلا ٌحصت الف ءاهكاله دعب ٌدقعلا ئقبي الف «ةيراجلا وه

 .هّلَحَم مادعنال ؛ ءاهتنا اىقبت

 كاله دعب ئقبتو «ةلاقإلا حصت ثيح ؛ةضياقملا عيب فالخب اذهو

 .هجو نم هيف عيبم امهنم ٍدحاو لك نأل ؛نيضوعلا ٍدحأ

 :هيلإ مّلسملا لاقف «قطنح رك يف مهارد لجر ىلإ ملسأ نّمو) :لاق

 مّلسملا لوق لوقلاف اف طرتشت لالا تر لاقو ءًائيدر كل تطرش

 ىلع وبري هيف مّلسملا نأل ؛ةحصلا هراكنإ يف تنعم ملسلا بر نأل ؛(هيلإ

 .ةداعلا يف لاملا سأر

 ةفينح يبأ دنع ملسلا ٌبرل لوقلا نوكي نأ بجي د : اولاق هسكع يفو

 EG علا يديها اناا عج

 ءةحصلا ركنأ نإو ٌرِكْنُم هنأل ؛هيلإ مّلسملا لوق لوقلا :امهدنعو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقتسو

 .ةعلسلاب ةعلسلا عيب يأ «نيعلاب نيعلا عيب يأ :ءايلاب )١(

 . هللا مهمحر خياشملا يأ )0



 oA مّلّسلا باب

 هل ناك لب : ملسلا بر لاقو ءَلَجَأ هل نكي مل : هيلإ مّلسملا لاق ولو

 . ملسلا بر لوق لوقلاف : َلَجَأ

 لب :ملسلا بر لاقو لجأ هل نكي مل :هيلإ ُمّلسملا لاق ولو) :لاق
 هراكنإ يف ٌتَّعَتُم هيلإ مّلسملا نأل ؛(ملسلا بر لوق لوقلاف :لجأ هل ناك
 ناكمل ؛هب نقيتم ٌريغ لجألا مدعل ٌداسفلاو «لجألا وهو «هل ًاقح
 .فصولا مدع فالخب .لاملا سأر در يف عفنلا ٌربتعي الف ءداهتجالا

 ءهيلع هل ًاقح رني هنأل ؛امهدنع ملسلا بر لوق لوقلا :هسكع يفو
 .ةحبصلا ركنا ةو هلوك لوقلا وكف

 ةرشع الإ حبرلا فصن كل تطَّرش :براضملل لاق اذإ لاملا برك
 ٌبرل لوقلاف :حبرلا فصن يل تطَرش لب ال :براضملا لاقو ؛"”مهارد

 .ةحصلا ركنأ نإو هيلع حبرلا ٍةدايز قاقحتسا ركني هنأل ؛لاملا

 ءةحصلا يعدي هنأل ؛هيلإ مّلسملل لوقلا :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو
 .ارهاظ ةحصلا ىلع نّيِقِفَتِم اناكف «رلحاو ٍدقع ىلع اقفتا دقو

 هيف فالتخالا ٌربتعُي الف <« مزالب سيل هنأل ؛ةبراضملا ٍةلأسم فالخب

 .مزال :ملسلا امأ «هيف حبرلا قاقحتسا ئوعد ذرجم ئقبيف

 «قافتالاب «هبحاصل لوقلاف :ًانَّدعت همالك جرخ نم نأ لصألا راصف

 ةحصلا يعدمل لوقلاف :دحاو ٍدقع ىلع قافتالا عقوو «ةموصخ َجَرَخ نإو

 .هذلع

 )١( ةيانبلا .مهارد ةرشع ةدايزو حبرلا فصن :خسُت يف طخ ءاجو 04/1١.

 ) )۲.ملف :خسُت يفو
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 .ةعقرو ًاضرعو ًالوُط نيب اذإ بايثلا يف ملسلا زوجيو

 رخل يف الو ءرهاوجلا يف ملسلا زوجي الو
 . ًامولعم ًانَبْلِم ئّمَس اذإ ٌرْجآلاو ءِنِبَللا يف ملسلاب سأب الو

 .هيف ملسلا زاج : هرادقم ةفرعمو «هتفص طْبِض ّنكمأ ام لکو

 .ةحصلا ركنأ نإو ركنملل :امهدنعو

 هنأل ؛(ةعقرو ارو لوط ب اذإ بايثلا يف ملسلا زوجيو) :لاق

 .انركذ ام ىلع «ميلستلا رودقم «مولعم يف ملسأ

a KE AERا  
 «هيف دوصقم هنأل ؛اضيأ هنزو نایب نم دب ال :ريرح بوث ىف ناک نإو

 ت ت ٠

 .نايبلا نم دب الف

 اهّداحآ َنأل ؛(ْرَرَخلا يف الو ءرهاوجلا يف ٌملسلا وجي الو) :لاق
 .اشحاف ًاتوافت توافتت

 .نزولاب مّلعي امم هنأل ؛ملسلا زوجي :انزو عاب يتلا ؤلؤللا راغص يفو

 ؛(ًامولعم ًآنَبْلِم مس اذإ ٌرجآلاو «نبَّللا يف ملسلاب سأب الو) :لاق

 ”نبلحلا يمس اذإ ايش ال «براقتم ( يددع هنأل

 ؛(هيف ملسلا زاج :هرادقم ةفرعمو «هتفص طض ّنكمأ ام لكو) :لاق

 .ةعزانملا ىلإ ىضقي ال هنأل

 .ةلآلا وه :نّبلملاو .لوهجملل ينبملاب .يمّس : خست يفو )١(



 0۸4 مّلّسلا باب

 و 1 ل ي دع سال و د
 . هيف ملسلا زوجي ال : هرادقم فرعي الو .هتفص طبضت ال امو

 5 وى 9 4 -
 اذإ «كلذ وحن وأ «نّيفخ وأ ءمقمق وأ .يتسط يف ملسلاب سأب الو

 . كلذ فرعي ناك

 . هيف ريخ الف : فرعي ال ناك نإو

 زاج : لجأ ريغب كلذ نم ًائيش عّئصتسا نإو

 هنأل ؛(هيف ملسلا زوجي ال :هرادقم فرعي الو ءهّتفص طبت ال امو)

 .ةعزانملا ىلإ يضف ةلاهج ًالوهجم ئقبي :فصولا نودبو «ٌنْيَد

 وحن وأ ءَنْيَفْح وأ « مق وأ ءوتْسَط يف ملسلاب ساب الو) :لاق
 .ملسلا طئارش عامجتسال ؛(كلذ فرعي ناك اذإ «كلذ

 .لوهجم نيد هنأل (٤ هيف ريخ الف :فرعی ال ناك نإو) :لاق

 ؛ًاناسحتسا ؛(زاج :لجأ ريغب كلذ نم ًائيش مّئصتسا نإو) :لاق

 .لماعتلاب تباثلا عامجإلل

 .مودعملا عيب هنأل ؛زوجي ال :سايقلا يفو

 ءًامكَح ادوجوم ٌربتعُي دق مودعملاو ةَدِع ال «ًاعيب زوجي هنأ حيحصلاو

 نم ال اغرق هب هاج ىل اح لمعلا نود نيِغلا :ةيلغ ٌدوقعمْلاَو

 .زاج :هذخأف «دقعلا لبق 00 « هتعئص

 .ءاهلاب مقمقلا ثنؤي دق :(ممق) رينملا حابصملا يف لاق .ةمقمق : ا



 مّلَّسلا باب 04

 . هکر ءاش نإو هذخأ ءاش نإ : هآر اذإ رايخلاب وهو

 :عتصتسملا هاري نأ لبق عناصلا هعاب ول ئتح «"رايتخالاب الإ نّيعتي الو

 .حيحصلا وه هلك اذهو «زاج

 نأ + کرت ءاش نإو دخ ءانق نإ ؛ آر اذإ رايخلاب رهو :لاق

 .هري مل ًائيش یرتشا
 هنأل ؛حصألا وهو ««“طوسبملا» يف هركذ اذك «عناصلل َرايخ الو

 .هري مل ام عاب

 ميلست هنكمي ال هنأل ؛ًاضيأ َرايخلا هل نأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .""هريغو «'”مرّصلا طق وهو < ررضب الإ هيلع دوقعملا

 .انركذ امِلف : عناصلا امأ :امهل ٌرايخ ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 امبر هنأل ؛عناصلاب ًارارضإ هل رايخلا تابثإ يف نألف :عنصتسملا امأو

 .هلثمب هريغ هيرتشي ال

 .زوجملا مدعل ؛بايثلاك «سانلل هيف لمعت ال اميف زوجي الو

 .يرتشملا رايتخا يأ )١(

 .عنصتسملا يأ (۲)
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو ١٥٠٠ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :هآر اذإ :هلوق (۳)

 .هللا همحر دمحم مامإلل لصألا يأ (5)

 537/1١. ةيانبلا .دلجلا وه ءداصلا حتفب (0)

 .هزرخ يف طيخلا فالتإ لثم (5)



GSS»ه 96 هو و او واو واو ده و. ده ده هه هه هه ه٠ اه ىو و ده  

 نكمُيل ؛فصولاب هّمالعإ ّنكمأ اذإ وجي امنإ :لّماعت هيف اميفو
 .ميلسستلا

 م لاق هيف اف جالا تف ولا هال :لجأ ريغب : "لاق امنإو

 .امهل ًافالخ هلا ر نيام ع امل

 قالا اهل ريع :هيف لماعت ال امیف رض ولو

 لمحو «هنيضق ىلع ظقاحيف «عانصتسالل ةقيقح ظفللا نأ :امهل

 ا

 .حبحصلا ملسلا ىلع لمحيف «ديساف ٌعانصتسا هنأل :هيف لماعت ال ام فالخب

 00 ٌزاوجو 00 وت هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 لغ للا ناكف «ةهبش عون : :عانصتسالا مهلماعت يفو «هيف ةهبش ال

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ئلوأ ملسلا

 ان ¢ ¢

 )١( ةيانبلا .ةلأسملا لوأ يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ ١١/٦۳ .



 ةروثنَم لئاسم 0۹۲

 هبا ىرو
 ةروثنم لئاسم

 ر م
 . عابسلاو .دهفلاو «بلكلا عيب زوجيو

 . ءاوس : كلذ يف مّلعملا ٌريغو ُمّلعملا 7# وإ و

(DF a e 
 ةروثنم لئاسم

 عويبلاب لصتت

 .عابسلاو .ٍدهفلاو «بلكلا عيب ٌزوجيو) :لاق

1 o PP 5 نع 2A ءاوس :كلذ يف ' ملعملا ريغو ملعملا). 

 ريغ هنأل ؛روقعلا بلكلا عيب زوجي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هب عقم
 ةالصلا هيلع هلوقل ؛بلكلا عيب زوجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .«ثيبخ بلكلا نمث » :مالسلاو

 .ةقرفتم لئاسم :خسُت يفو )١(

 «هبحاص تيب ظفح وحن «دايطصالا ريغ يف هب عفتني نأ نكمي مّلعملا ريغ نأل (1)

 50/1١١. ةيانبلا .هيف بناجألا لوخد عمو

 ۳۷٠٥/٠١. ريبكلا يواحلا ()

 . ۱٥۹۸ ملسم حيحص قف



 با ر

 o۹۳ ةروثنم لئاسم

 .ريزنخلاو ءرمخلا عيب زوجي الو

 نمثو «يغَبلا رهم :تْحَّسسلا نم نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 ."”(بلكلا
 و و 0 SE ومع ده عل و ب,

 رعشي عيبلا زاوجو «لحملا نآوهب رشت ةساجنلاو «نيعلا سجن هنألو

 .ًايفتنم ناكف «هزازعإب

 وأ .ٍديص بلك الإ «بلكلا عيب نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انلو

 ا

 هغ روج الام ناكف «ًادايطصاو ةسارج هب ٌمَفتنم هنألو

 ر 5 2 و م

 .اهب عفتني ال هنأل ؛ةيذؤملا ماوهلا فالخب
 سىس هم ئ و

 .ءانتقالا نع مهل اعلق ؛ "”ءادتبالا ىلع لومحم ثيدحلاو

A 40 وو د راو ( : 
 لود « لكألا يف لوانتلا مرحيف :ملس ولو «نيعلا ةساجن ملس الو

 .عيبلا

 .(ريزتخلاو ءرمخلا عيب زوجي الو) :لاق

 )١( ةياردلا «(59451) نابح نبا هححص 151/7.

 يذمرتلا يفو «بلكلا نمث نع ئهن :(۲۲۳۷) يراخبلا حيحص يف (؟)
 ١51/5. ةياردلا ««ديص بلك الإ بلكلا نمث نع ئهن» :( )38 ١

 .مالسإلا ءادتبا ةلاح يأ (۳)

 .اهريغ نود «545 مقرب «ةيناميلسلا ةخسن يف تبثم :لكألا يف :هلوق (4)



 ةرودتم لئاسم 0۹٤

 .نيملسملاك : تاعاّيبلا ىف ةّمدلا لهأو

 ملسملا دقعك : رمخلا ىلع مهَدْفَع نإف ءةصاخ ريزنخلاو رمخلا يف الإ
 .ةاشلا ىلع ملسملا دقعك : ريزنخلا ىلع مهَّدَقَعو «ريصعلا ىلع

 لكأو ءاهعيب مرح :اهبرش مرح يذلا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ."”(اهنمث

 .هانرکذ دقو ءانَقَح يف "”لامب سيل هنألو 1

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(نيملسملاك :تاعاييلا يف ةّمذلا لهأو) :لاق

 ام مهيلعو «نيملسملل ام مهل نأ مُهيِلعَأف» :ثيدحلا 00 يف مالسلاو

 "”«نيملسملا ىلع
 .نيملسملاك «“نوجاتحم َنوفَّلكم مهنألو

 دقعك :رمخلا ىلع مهَدْفَع نإف ءةصاخ ريزتخلاو رمخلا يف الإ) :لاق
 ؛(ةاشلا ئلع ملسملا دقعك :ريزتخلا ىلع مهدقعو ءريصعلا ىلع ملسملا
 نوفي امو مهكرتن نايا ها رعت «مهداقتعا يف لاومأ اهنأل

 )۱٥۷۹(. ملسم حيحص يف هانعمب (۱)

 .موقتم لامب سيل يأ )۲)

 دارأو «فتصملا رك امك يأ ءها .اذكه هدجأ مل :177/7 ةياردلا يف لاق (۳)

 وهو «نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ئلص هثعب امل هنع هللا يضر ذاعم ثيدح :ثيدحلاب

 .امهريغو نيحيحصلا يف

 .تالماعملا يف يأ (5)

 .ةينارصنلا ينارصنلا جوزت اذإ لصف يف «حاكنلا يف هجيرخت مدقت (4)



 مبا ےک
 0۹0 ةروثتم لئاسم

 كل ٌنماض ينأ ئلع مهرد يفلأب نالف نم كدبع عب : هريغل لاق نّمو
 نم فلألا ٌدخأيو ئاج وهف : لعَفف .فلألا ئوس «نمثلا نم ةئامسمخ

 . نماضلا نم ةئامّسمخلاو «يرتشملا
 5 هر

 . نيمضلا ىلع ءيش الو ءويفلأب عيبلا زاج : نمثلا نم : لقي مل ناك نإو

EES Oني قل اوتو اينجل  
 ."”«اهنامثأ

 نماض ينأ ىلع مهرد فلاب نالف نم كدبع عب :هريغل لاق نمو) :لاق

 فلألا ٌذخأيو ءٌرئاج وهف :َلَعَفَف «فلألا ئوس «نمثلا نم ةئامّسمخ كل

 .نماضلا نم ةئامسمخلاو «يرتشملا نم

E 

 لصاأب ُقِحَتلَتو ءاندنع ةزئاج نّمثملاو نمثلا يف ةدايزلا نأ :هلصأو
 1 .دقعلا

 يفصَو نم دقعلل ٌرييغت هنأل ؛هللا امهمحر "ىعفاشلاو َرفزل ًافالخ

 تارا ااش 6 کک رم م ل ور

 .نودقتعي امو مهكرتن نأب اريا اننأ يلع يأ (۱)

 ١57/57. ةياردلا «(4885) قازرلا دبع فنصم (۲)

 ١77/5. بلطملا ةياهن (۳)

 ۷۲/١١. ةيانبلا .ةراسخ نوكت الف «عيبملا ةميقل ًايواسم نمثلا نوكي نأب (5)
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 : جوزلا اهئطوف ءاهَجّوز تح اهضبقي ملو ءةيراج ئرتشا نّمو
 . ضْبَقب سيلف : اهأطي مل نإو «ِضْبَق اذهو ءٌزئاج حاكتلاف

 يواسي وهو «نمثلا يف داز نأب ايش اهب يرتشملا ديفسي ال دق مث
 نِم ْنكل «علخلا لدبك ؛يبنجألا ىلع "”اهطارتشا حصيف «""اهنودب عيبملا 0 و و 0 1 -

 و و

 .ةروصو ةيمست «ةلباقملا :اهطرش

 ءدجوي مل :لقي مل اذإو «حصيف «'””اهطرش جو :نمثلا نم :لاق اذإف س 3 م * ۰

 .حصي ملف
E 0 0 2و 4 ه1  

 :جوزلا اهئطوف ءاهجوز ئتح اهضبقي ملو «ةيراج ئرتشا نمو) :لاق

 «لامكلا ىلع ةبقرلا يف كلملا وهو «ةيالولا ببس دوجول ؛(ٌزئاج حاكنلاف

 .””رهملا هيلعو
 3 < م ص ر 4 01

 هلعف راصف «هتهج نم طيلستب لصح جوزلا ءطو نأل ؛(ضْبق اذهو)

 .(ضُبقب سيلف :اهأطي مل نإو)

 بييعتلاب ٌربتعيف «يمكح بيعت هنأل ؛ًاضباق َريصي نأ سايقلاو
 .ىقيقحلا

 .ةدايزلا نودب يأ )١(

 7/١١/. ةيانبلا .نمثلا طارتشا يأ :ريدقتلاو .هطارتشا :خسُت يفو «ةدايزلا يأ )١(

 .هطرش :خسُت يفو .ةلباقملا يأ ()

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :رهملا هيلعو :هلوق (5)



 ھهج

 04۷ ةروثنم لئاسم

 ماقأف «ضبقلاو نمثلا ءافيإ لبق يرتشملا باغف ءًادبع ئرتشا نّمو
 : ةفورعم ةبي تناك نإف «نمثلا ضبقي ملو «هايإ هعاب هنأ ىلع ةنيبلا عئابلا

 , ل ےک

 . عئابلا نيد يف عبي مل
 هو 0 0

 .نمغلا يِفْوأو «دبعلا عيب : وه نيأ َرْدُي مل نإو

 ٌريصي هبو «َلَحَمْلا ىلع ءاليتسا يقيقحلا يف نأ :ناسحتسالا هجو
 .اقرتفاف «يمكحلا كلذك الو ءًاضباق

 ,"”"ضبقلاو نمثلا ءافيإ لبق يرتشملا باغف ءًادبع ئرتشا نّمو) :لاق

 يَ تناك نإف ءّنمثلا ضبقي ملو «هايإ هعاب هنأ ئلع ةنيبلا ٌمئابلا ماقأف
 علاه يفي مل قورس

 قح لاطبإ هيفو «عيبلا نودب هقح ىلإ عئابلا لاصيإ ْنكمُي هنأل
 .يرتشملا

 كلم نأل ؛(نمثلا يِفْوُأو «"”دبعلا َمِيِب :وه نيأ َرْدُي مل نإو) :لاق

 .هقحب ًالوغشم هب رق يذلا هجولا لع ٌرهظيف «هرارقإب َرَهَظ يرتشملا

 اذإ نهارلاك ءهيف يضاقلا هيي :يرتشملا نم هؤافيتسا رّذعت اذإو
 .ضبقي مل عيبملاو ءًاسلفم تام اذإ يرتشملاو «تام

 .هب ًاقلعتم قبي مل هقح نأل ؛ضبقلا دعب ام فالخب

 )١( ةيانبلا .عئابلا دي يف دبعلا نأ لاحلاو «عئابلا ىلإ نمثلا عفدي ملو 5/١١ل.

 ئفوأو ءدبعلا يضاقلا عيبي : 07ص يدتبملا ةيادب يفو «عئابلا نيد يف يأ (؟)

 .نمثلاب



 ور

 ةروثنم لئاسم 2144

 نمثلا عندي نأ رضاحللف :امهدحأ باغف «نينثا يرتشملا ناك نإف

 مثلا هكيرش دقني ئتح هبيصن ذخأي مل : ٌرَخآلا َرِضَح اذإو ( هضبقيو لك

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو هلک

 الإ ضبقَي مل : هلك َنمثلا ٌرضاحلا َمَقَد اذإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . هبحاص نع ىدا امب ًاعوطتم ناكو «هّبيصن

 :©رصقت نإو::هقح لدب هنأل ؟يرتشملل كسم :ءيش لضف نإ مث
 ."”ضيأ وه عب

 فدي نأ رضاحللف :امهذدحأ باغف «نينثا يرتشملا ناك نإف) :لاق

 هكيرش دقني تح هبیصن ذخأي مل :رخآلا َرَضَح اذإو «ةضبقيو لك نمل

 اا ةو اخ ىأ لوق اذهو هّلك مثلا

 الإ ضيق مل :هّلك نمثلا ٌرضاحلا َمَقَد اذإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 رغب هريغ نيد ارضق هنأل ؛(هبحاض: نع یدآ امي اعوطتم ناكو. ةهّبيِصن

 - .هلضبقَي الف «هبحاص بيصن نع ٌيبنجأ وهو 00 «هرمأ
 عيمج ءادأب الإ هيصنب عافتنالا هثكمي ال هنأل ؛هيف رطضم هنأ

 «هنم ءيش يقب ام سُبحلا ( و او ةققم عيبلا 0 7

 .نهرلا ريعمك « عجرُي رطضملاو

 يفوتسي نأ ىلإ هنع سْبحلا ىح هل ناك :هيلع عجرَي نأ هل ناك اذإو

 .هسفن لام نم نمثلا ئضق اذإ ءارشلاب ٍليكولاك «هقح

 .دبعلا نمث نم عئابلا قح صقن يأ )١(

 .هب رفظ اذإ ناصقنلاب عئابلا عجري ينعي «يرتشملا عئابلا عبي يأ (۲)



 1 ةروكم لقا

 نافع اهل + ضن بهذ امرنا ةراج يقام

 «هب ملعُي ال وهو ًافوي هاضقف . ٍدايج مهارد ةرشع رخ لع هل نمو

 ها اجر مسو ةن يآ ده اقف ره تکه وأ ءاهقفتأف

 . دايجلا همهاردب عجريو « هِفويز لثم دري : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ؛ (نافصن د :ةضفو بهذ لاقثم فلاب را ئرتشا نّمو) :لاق

 امهنم راحاو لك نِم بجيف ”فاوسلا ىلع امهيلإ لاقثملا فاضأ هنأل

 .ةيولوألا مدعل ؛لاقثم ةئامسمخ

 بهذلا نم بجي :ةضفلاو بهذلا نم فلأب ةيراج ئرتشا ول :©"”هلثمبو
 - و و

 ءامهيلإ فلألا فاضأ هنأل ؛ليقاثم ةعبس اهُّنزو «مهارد ةضفلا نمو «ليقاثم
eR Aامهنم رلحاو لك يف "دوهعملا نزولا ىلإ فرصنيف 5 0 . 

 ملعي ال وهو ؛اقويز ءابشقف داّيج مهارد ةرشع َرخآ ئلع هل نّمو) :لاق

 . هللا امهمحر رامحمو ةفينح ىبأ دنع "”ءاضق وهف :تكله وأ ءاهقفتأف هب

 ؛ (دايجلا همهاردب عجريو ءهفويز لثم دری :هللا همخر فسوي وبأ لاقو

o2باجبيإب هّثياعر کمي الو «لصألا يف وهك يعم فصولا يف هقح نأل وع  

 ىلإ خلا بجوف .هسنجب ةلباقملا دنع هل ةميق ق ال هنأل ؛فصولا نامض

 .انلق ام

 .روكذملا لثمب يأ )١(

 ۷۷/١١. ةيانبلا .مهردلا :ةضفلا ىف دوهعملاو «لاقثملا :بهذلا ىف دوهعملا (؟)

 .ءيش هيلع ئقبي الو «مهاردلا كلت نم هيلع ام ًايدؤم نوكي ينعي «هقحل يأ ()



 يف ا رو
 ةروثُنم لئاسم 1۰

 .هذخأ نمل وهف : لجر ضرأ يف ٌريط خرفأ اذإو

 .اهيف ضاب اذإ اذكو
 .يبظ اهيف سّنكت اذإ اذكو

 :لادبتسالا ژوجی ال اميف هب روج ول ئتح هَ هدد ردح نيد :امهلو

 اهكرادت كمي الو ةا ف اا و ی الو «ءافيتسالا هب ٌعقيف «زاج

 .انركذ امل ؛ "””اهنامض باجيإب

 ."”هل َريظن الو «هيلع هل باجيإ هنأل ؛لصألا نامض باجيإب اذكو

 .هذخأ نمل وهف :لجر ضرأ يف ٌريط '.”خرفأ اذإو) :لاق

 .اهيف ضاب اذإ اذكو

 .هيلإ هذي تقبس حابم هنأل ؛("”يبظ اهيف *”سّنكَت اذإ اذكو

 .حماستو لهاست يأ )١(

 ةقايبلسلا ةن فو هجن ةلباقتلا نع هل ةف ال هال دلوع ا ةراشإل(9)
 .باجيإب الإ 1٤٤: مقرب

 ةلباقملا دنع اهنأل ؛ًاعرش نامضلا اهيف نكمي ال ةدوجلا ذإ «عرشلا يف يأ ()
 ۷۹/۱۱١. ةيانبلا .رده :سنجلاب

 .خّرف :خسُن يفو )٤(

 ُدَحأ هَرَسَك ول يأ ءرّسكت :ْخَسُت يفو «هعضوم وهو «ساّكلا يف لخد يأ (5)
 .۷۹/۱۱ ةيانبلا .هل نوكي

 .(سنك) برغملا .ًابتخاو هيف لخدو «ًاتيب يأ ءاسانك اهيف هل يبظلا ذختا يأ (1)



 .٠ د. د. ا. د. د. هاهو د. .او او هاو اه و هاه ده و هاه هشه هو هله هوه هج ها واو ده هه ولو هه هاه ههه

 WD. aE) < ىو 55 ىلا قا اوس( اف >
 . «هذخأ نمل ديصلا»و «ةليح ريغب ذخؤي ناك نإو ديص هنأالو

 و

 مرحملا لع ءارسلا نجي ا صا ةدنأل 4 رهنلا اذكو
ak 

 ةكبش بصتتك راصف فلل هضرأ ع مل ضرألا بحاصو

 . فافجلل 1 1 )0

 يف مهاردلاو ركسلا نم َرْيث ام عقو وأ ءهراد ديصلا لخد اذإ اذكو ر ا ص ج 5 5
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 ."'هل دعتسم ناك وأ «"هفکی مل ام « "هل نكي مل : ””هبايث

 .ةيلصو انه :نإ )١(

 دجأ مل :107/7 ةياردلا يفو «بيرغ :(ديصلا) ۳٠۸/٤ ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 اذه ُرْكِذ اهيف ةياكح ءنودمح نبال ««ةيبدألا ةركذتلا» نع يعليزلا لقن دقو ءًالصأ هل
 !!؟اهيف ام ةصقلا يفو ءرجح نبا ظفاحلا لاق امك «ةعوضوم ةياكح يهو «ثيدحلا

 مل اذلو «ثيدح هنأب حّرصي ملو ءانه ثيدحلا اذه ركذ ينانيغرملا نأ ئلإ انه هبنأو

 يف ًاضيأ فلؤملا هركذو ۸٠/١١ ةيانبلا يف ينيعلا الو ءرجح نباو يعليزلا هجّرخي
 .رجح نبا هَعبَتو «۳۱۸/ ٤ يعليزلا هجّرخ اذلو «هعفرب ًاحّرصم «ديصلا باتك

 .لاحلل :واولاو «ديصلا خارف لجأل يأ (")

 .ذخآلل وهف :ديص اهب قّلعتف «ديصلل ال «فيشنتلاو فافجلا لجأل اهّرشَت يأ (5)

 .هرج يف :خسُ يفو (0)
 .هذخأ نمل وهف (7)

 .هريغ نود «هل وهف :هّفك ناك اذإف «هبايث بوثلا بحاص مضي ملام يأ (۷)

 نوكي ذئنیحف :هل اّيهتو ءهَدّصَق نأب هرائّتلل ادعتسم بوثلا بحاص ناك يأ (۸)



 .٠ ٠ ه و ا. و وأو و و اواو هو هو هو و اه د. هو د ه هو واو ده ده هه هاو ده اه ده هه هو اه اواو هو هه

 يف ٠ هلازنأ نم دع هنال ؛هضرأ يف لحنلا لسع اذإ ام فالخب هكلميف ('!هلارْنَأ نم دع هنأل ؛هضرأ ىف لحنلا لسع اذإ ام فالخ

 نايرجب هضرأ يف عمتجملا بارتلاو ءاهيف تبانلا رجشلاك : ”هضرأل ًاعّبَ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ءاملا
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 .فرصلا باتکب أدبيو ‹«سماخلا ءزجلا هيليو «عبارلا ءزجلا مت #

 ۸٠/۱١. ةيانبلا .هبايث يف عفو ام هل

 عير نم وهو ءلضفلاو ةدايزلا يهو «لّرلا :عمج :ةزمهلا حتفب :لازنألا )١(

 85/1١. ةيانبلا .اهنم لصحي امو «ضرألا

 .اهل ًاعبات راصف «رارقلا ليبس ئلع هضرأب ًامئاق راص ثيح (؟)



 1۳ عبارلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 عبارلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 Os SEES O دودحلا باتك

 O ل اف ون وا كت اجلا ون وا طلاس انزلا دح باب

 00000 0 هتماقإو «دَحلا ةيفيك يف لصف
 O a هبوب ال ىذلاو دخلا بجوي ىذلا طولا باب

 O اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب
 0 LSS an ا

 O O O ]ز ]1]1ذز]ز1ذ فذقلا دح باب
 0 ريزعتلا يف لصف
 E AOS REE ةقرسلا باتك

 O عّطقُي ال امو هيف عطقُي ام باب

 VOGELS SSS هنم رذخخألاو رجلا يف لصف

 eS ا ةثابثإو ؛ عطقلا ةيفيك يف لصف
 11 0700 00 ةقرسلا يف قراسلا ثدلحُي ام باب

 ا لا قيرطلا عطف باب

 ا (داهجلا) رّيْسلا باتك
 0 O لاتقلا ةيفيك باب
 SÎ اا وج نو دالا تا
 ESS AEE ناَمَألا يف لصف

 AOE ESSER SS RES اهتمسقو «مئانغلا باب

 OSA A ا ةمسِقلا ةيفيك يف لصف
 0 ليفنتلا يف لصف



 عبارلا ءزجلا تاعوضوم سرهف €

 O O SC رافكلا ءاليتسا باب

 000 EI نيأتسملا تا
 Fan برحلا لهأ نم نمأتسملا مكح نايب يف لصف

 001 جارخلاو رّشعلا باب

 O TSN EAN ER ل ةيزجلا باب

 OE -8 هلعف ةمذلا لهأل زوجي ام نايب يف لصف

 00 0 بلغت ينب ئراصن ماكحأ يف لصف

 ا Aes SS نيدترملا ماكحأ باب

 00 O ةاَغَبلا باب

 Naess اعمل ل مل مولا جلس ا اوقف a طْبَقّللا باتك

 ROSES ةّطقْللا باتك

 TNS RE و نك قابإلا باتك

 Teed ااا دوقفملا باتك

 EEA ]1 ]1 1 1 1 1 ةكرشلا باتك

 ESA ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم حلصي اميف لصف

 Urea aa د املا ةدسافلا ةكرشلا ىف لصف

 000 ةكرشلاب لصتت لئاسم يق لصف
 اا 1 ] ] ] ] ]| ]1 1ز]1]ز]1]ذ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]ذ]ذ]ذ] ]00000 فقولا باتك

 0 هفقاو نع دجسملا كلم لاوز تقو يف لصف
 عويب 011 و و | باتك
 OSL ASS O عيبلا تحت لخدي ام نايب يف لصف

 OR N ز 1 ز ز ز ز ز ز ز 1 ز]ز]ز| 1 طرشلا رايخ باب

 ۲Y و معاها وأ وأ هلو هدوم ف مره ا و و هولا ةيؤرلا رايخ باب



 عبارلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

ETE e SESS دسافلا خيبلا باب 

 ESA دسافلا عيبلا ماكحأ يف لصف

 0000 ب9 عويبلا نم هركي اميف ( ل

 er ااا اا ةلاقإلا باب
 2 و

 م ل اا ةيلوتلا و ةحبارملا باب
 سدا و

 SESSA 08 لرو لقب امف لف
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۶ 

 الماك ةيادحلا باكل لمم سرهف

 ٥ اور ا لا نع اقم اردو يلا ق
 ۲۸۳ ةيادهلا باتك ةيادب
 ٤ ةالصلا باتك AV تاراهظلا تانك

 يناثلا ءزجلا سرهف

 ° ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳۱٦ جحلا باتك YoY موصلا باتك o\ ةاكزلا باتك

 ثلاثلا ءزجلا سرهف

 ۱۲۹ عاضرلا باتك ° حاكنلا باتك

 ٤۷١ ناميألا باتت 5٠١ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف
 4153 ةقرسلا باتك ° دودحلا باتك

 ۳۹۱ ظيقللا بانك 10۷ ريسلا تاک
 ۳۲۰ قابإلا باتك ۳۰۸ ةطقللا باتك
 > ةكرشلا باتك ۴۲۹٦۰ ۰ ةرقفملا باك
 ۳4۲ عويبلا باتك ۳V فقولا باتك



 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 1 ةلافكلا باتك 0 فرصلا باتك

 ۷١ يضاقلا بدأ باتك "6 ةلاوحلا باتك

 ١917 تاداهشلا نع عوجرلا باتك 2033١ تاداهشلا باتك

 ۳۹۰ ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۸0 حلصلا باتك ٤ رارقإلا باتك

 0۹ ةعيدولا باتك 4۸ ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك ٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 ۷۹ بتاكملا باتك ° تاراجإلا باتك

 لب هاركإلا باتك ۱۳۹ ءالولا باتك

 ١95  نوذأملا باتك ۱۹۷ رجحلا باتك

 ۲۹ ةعفشلا باتك 1۱۹ بصغلا باتك

 الهال  ةعرازملا باتك ۳۱١ ةمسقلا باتك

 ٤۱۸ ةيحضألا باتك ۳۸۲ حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 هال" تاوملا ءايحإ باتك ٤ ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك ٥ ةبرشألا باتك

 ١۷١۲  تايانجلا باتك ۷٠ نهرلا باتك

 }0 لقاعملا باتك 2 تايدلا باتك

 0۰ ئثنخلا باتك ۸ اياصولا باتك
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